
Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem  Danych  jest  Wójt  Gminy  Psary  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Psarach  ul.

Malinowicka 4, 42-512 Psary. 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem

ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl.

3. Celem przetwarzania danych jest prawidłowa realizacja „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła

energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  są:  art.  6  ust.  1  lit.  c  lub  e  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),  zwanego  dalej

„RODO”, ustawa o ochronie środowiska, oraz program  „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła

energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł

publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych

zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz

Marwent  II  Sp.  zo.o.,  Sp.  komandytowa  z  siedzibą  

w Świerklańcu mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie 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 oraz przepisami prawa.

9. Informujemy  o  prawie  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne

przepisy nie stanowią inaczej.

10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i  nie będą

przetwarzane w celu profilowania.


