
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

pn. „Odnawialne Źródła Energii w Tomaszowie Lubelskim” 

 

Klauzula informacyjna 

 

I. Zgodnie z art. 13 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 ((zwanym dalej „RODO”) informuje się, że: 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Tomaszowie 

Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

jest: 

- w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny – Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4  00-926 Warszawa  

- w odniesieniu do zbioru baza danych związanych z realizacją zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach RPO 2014-2020 –  

Województwo Lubelskie. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 

- odnośnie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie 

Informatycznym: iod@mfipr.gov.pl 

 - odnośnie danych osobowych przetwarzanych w bazie danych związanych z realizacją 

zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Lubelskiego 

iod@lubelskie.pl). 

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii 

w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c w związku z: 

- rozporządzeniem ogólnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) 

- rozporządzeniem 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, 
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- ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 tzw. ustawa wdrożeniowa 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014  z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające 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 

5. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (Gmina) oraz 

podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

6. Ze względu na konieczność realizacji, trwałości oraz archiwizacji dokumentacji Pani/ 

Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia projektu oraz 

przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.  

8. Podanie Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie 

 

................................                                                                  ...................................................   
 Miejscowość i data                                                                                  Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNKA PROJEKTU 

 

II. Beneficjentem realizującym projekt jest Miasto Tomaszów Lubelski z siedzibą:  

ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Tomaszów 

Lubelski. 
 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem oraz niezbędne w celu realizacji 

czynności urzędowych, tj.: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  

z realizowanym zadaniem na podstawie art. 6 ust. 1lit. c) RODO, 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowanym zadaniem na 

podstawie art. 6 ust. 1lit. e) RODO, 

 w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1lit. a) RODO, 

a szczególności w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., 



 
 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r.,  

 c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1460 z późn. zm.), 

 d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
 

2. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości, nr działki, nr księgi wieczystej 

nieruchomości, nr PESEL, nr telefonu, nr dowodu osobistego będą przetwarzane wyłącznie  

w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu ,,Odnawialne Źródła energii  

w Mieście Tomaszów Lubelski”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno- promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

3. Podane dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 

projekt – Miastu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Mogą zostać również udostępnione Wykonawcom wyłonionym przez Beneficjenta oraz 

podmiotom które świadczyć będą usługi na jego rzecz.  
 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. 

4.W związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych, przysługuje 

mi:  

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,  

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
 

6. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowana*. 
 

7.Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020. 
 

8. Kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych beneficjenta poprzez adres e-mail: 

iod@tomaszow-lubelski.pl lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów 

Lubelski.  
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Oświadczenie, że zapoznałam/em się z informacjami wynikającymi z przepisów 

RODO* oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

Projektu ,,Odnawialne Źródła energii  w Mieście Tomaszów Lubelski” 

 

 

 

................................                                                                  ...................................................   
 Miejscowość i data                                                                                  Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

*profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


