Informacja o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, adres: ul. Rynek 4,
42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny:
32 393 36 10
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach przy ulicy Rynek 4, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny:
32 393 37 56
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne
źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie
Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,
Sośnicowice, Tworóg" – rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji, zawarcie umowy na udzielenie
dotacji, rozliczenie wydatkowania dotacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1
lit. b RODO – dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju oraz Wykonawcy wyłonieni w ramach projektu.
Przekazanie danych może mieć również miejsce np. w sytuacji potrzeby konsultacji z podmiotem
zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą podatkowym,
adwokatem lub radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania prawidłowości
dokumentacji przed stosownymi publicznymi instytucjami kontrolnymi. Dane mogą być również
udostępnione organom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną A – nie będą
niszczone.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania
Państwa danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne zależne wyłącznie od Państwa woli, ale
konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w
sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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