
 

 

……………………………………………………………...              Janów Podlaski,……………………………………….. 
Imię i nazwisko 

 
……………………………………………………………... 

Numer telefonu 

 
……………………………………………………………... 

Adres e-mail 

 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Janów Podlaski 
w celu usprawnienia komunikacji w związku z udziałem w projekcie pn. „Czysta energia w gminie 
Janów Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE.  

 
 

………….……………………………………………………… 
    czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres siedziby: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  
• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  
• telefon: (83) 341 30 73. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub 
telefonicznie pod numerem telefonu (83) 341 30 73. 

3. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu i adresu email przetwarzane będą w celu 
usprawnienia komunikacji w związku z Państwa udziałem w projekcie pn. „Czysta energia w 
gminie Janów Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE.   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, dalej rozporządzenie „RODO”. 

5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a po tym 
czasie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych lub 
do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

6. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na 
podstawie stosownych umów powierzenia. 

7. Mają Państwo prawo do: 
• dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych 

danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 



 

 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 
• usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”, 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”, 
• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rozporządzenia „RODO”, 
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi 
nawiązanie przez administratora mailowego lub telefonicznego kontaktu w kwestiach związanych 
z projektem. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

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


