Stary Sącz, ……………………….
………………………….
Imię i nazwisko

…………………………
Adres

Zgoda współwłaściciela
Będąc

współwłaścicielem

nieruchomości

położonej

…………………………………..

wyrażam zgodę na realizację inwestycji przez Pana/Panią ………………………………………
(imię i nazwisko) ubiegającemu się o dotację na wymianę starego nieekologicznego kotła opalanego
paliwem stałym.
…………………………………………….
(czytelny podpis)

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam*
się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminie Stary
Sącz, w tym z przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak
również, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, podanych w celu/celach realizacji zadań związanych
z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy oraz dochodzenia
roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego (jeśli takie się pojawią) w ramach regulaminu
udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych
stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
25 czerwca 2019 r.
…………………………………………….
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dotacja z budżetu gminy w ramach regulaminu udzielania
dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych stanowiącego załącznik do uchwały
nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej:
RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego Sącza,
adres siedziby: Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz; Gmina Stary Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą
zadania ustawowe gminy oraz zadania zlecone administracji rządowej;
2. Z administratorem – Burmistrzem Gminy Stary Sącz można się skontaktować za pomocą: elektronicznie - email:
gmina@stary.sacz.pl lub gmina@starysacz.um.gov.pl, epuap: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70,
pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod
adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy,
zawarcia i realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego (jeśli takie się pojawią)
w ramach regulaminu udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych
stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r. na podstawie art.6
ust.1 lit.b RODO. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z JRWA będą przechowywane wieczyście;
5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas
obowiązków (m.in. Archiwum Państwowe, RIO),
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
7. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej;
8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III
RODO;
9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach
określonych w art. 21 RODO;
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą
tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa);
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich
podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

