
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia dotacji celowej na 

realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 

XXXVI/196/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Gardeja na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gardeja w związku z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.). 

3. Dane będą udostępniane podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz niezbędnych do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na 

realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym w szczególności: imię,  

nazwisko,  oznaczenie  nieruchomości  w której realizowane  będzie  przedsięwzięcie,  na  które  ma  być  

udzielona  dotacja  oraz  aktualny dokument:  wypis  i  wyrys  z  rejestru  gruntów  w  skali  1:2000  (nie starszy  

niż  3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa 

(Uchwała Nr XXXVI/196/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 marca 2014 r.). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Termin ten liczony będzie od końca roku 

kalendarzowego, w którym osoba, której dane dotyczą, dokona ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane. 

10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

11. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 

+48 791 150 939 lub pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl. 
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