
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO), artykułu 13: 

 

• Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gmina Żurawica, ul.  Ojca Św. Jana Pawła 

II 1, 37-710 Żurawica, NIP 795-16-98-280, Regon: 000551177,  e-mail: zuragmina@wp.pl.  

• W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): Daniel Panek, e-mail: daneosobowe@zurawica.pl.  

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych, tj. Pana/Pani zgody w celu realizacji przedsięwzięcia  

w ramach aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) na lata 2021-2027 Gminy Żurawica. 

Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: aktualizacja bazy emisji  

w związku z przyjętym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żurawica oraz przystąpienie 

przez przedsiębiorcę do realizacji zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator 

zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np.: wykonawcy 

projektu). 

• Informacje o zamiarze przekazywania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej: dane nie będą przekazywane. 

• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ma Pan/i prawo dostępu do 

swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 

• Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

b) usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,  

d) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,  

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO.  

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mailto:daneosobowe@zurawica.pl


zgody przed jej cofnięciem. 

 

• Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa 

• W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

uczestnictwo w projekcie. 

• Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


