
KLAUZULA INFORMACYJNA 

składana na potrzeby wniosku o dofinansowanie zabytku  

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 (ogólne 

rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 

WÓJT GMINY NIEGOWA 

UL. SOBIESKIEGO 1 

42-320 NIEGOWA 

można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: urzad@niegowa.pl 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@niegowa.pl lub listownie na adres Urzędu 

Gminy. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach złożenia wniosku o dofinansowanie  działań związanych 

z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z realizacją zadań 

wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu 

ustania celu ich przetwarzania, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania 

(art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 

RODO). 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku.  

11. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


