Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Gmina Błaszki z siedzibą Błaszki , przy ul. Plac Niepodległości 13,
reprezentowana przez Burmistrza Błaszek. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”.
Współadministratorem danych osobowych jest odpowiednio:
a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zakresu danych osobowych Wnioskodawców, Beneficjentów i Partnerów oraz ich
pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
b)Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider – iod@blaszki.pl

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,
Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT
na podstawie art. 6 lit.a 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) w związku z:

3)

4)

a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;

d)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
a dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020





5)
6)
7)
8)

posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że
ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al.
Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa oraz
podmioty, które na zlecenie Administratora danych uczestniczą w realizacji Projektu.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

