
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH 

BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Domaniowie 

z siedzibą w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, zwany dalej Administratorem, który prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Domaniowie jest Pan Krzysztof 

Petrykiewicz, kontakt iod.lege.olawa@gmail.com  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dofinansowania uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub 

szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy 

Domaniów na podstawie Uchwały nr V/38/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2019 r.  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki 

bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Domaniów. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

6) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia sprzeciwu,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych    

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Urząd 

Gminy w Domaniowie, pod adresem 55-216 Domaniów 56, w celu otrzymania dotacji celowej  

na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-

gospodarcze, na terenie Gminy Domaniów. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, 

że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 
 

 

 

……………………………………………. 

data i podpis  
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