
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

dla osób, których dane pozyskano od wnioskodawcy, ubiegającego się               

o dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie 

Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, e-mail: 

gmina@olesno.pl, tel. 34 359 78 41-44. 

2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, 

z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21,  

e-mail: iod@olesno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych  

z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych w 

Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno, oraz zawarcia i realizacji umowy o 

dofinansowanie, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 

cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i 

wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania 

umów lub wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, w tym 

Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu – w zakresie realizacji przedmiotowego wniosku, 

oraz służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom 

sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym 

podmiotom – w zakresie niezbędnym od realizacji zadań publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od 

momentu zakończenia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku zawarcia 

umowy od czasu jej zakończenia – z uwzględnieniem klasyfikacji wynikającej  

z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz 

urzędów obsługujących te organy i związku, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 



 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) 

lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 

RODO), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). 

Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie danych. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2). 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia  

i realizacji umowy; w przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie 

wskazanego celu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

……….……………….…………………………………………….……………. 

(data i czytelny podpisy osoby, której dane dotyczą) 


