
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Połczyn-Zdrój  

w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 

dla beneficjenta końcowego 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) 

Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połczyn-Zdrój reprezentowana przez 

Burmistrza Połczyna-Zdroju; dane kontaktowe: Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,  

tel. 94 36 66 100, e-mail: urzad@polczyn-zdroj.pl.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres email iod@polczyn-zdroj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz lit. c) (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska i Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”) RODO w celu 

wykonywania czynności informacyjno-promocyjnych, przygotowania wniosku o dofinansowanie, 

pomocy przy realizacji umowy o dofinansowanie. 

4. Przetwarzanych będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane 

adresowe, Pesel, NIP, dochód (w przypadku Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów  

z pkt. 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe świadczącym usługi na rzecz 

Administratora, tj. IT, pocztowe oraz w przypadku Programu Priorytetowego „Ciepłe 

Mieszkanie” dane zostaną powierzone NFOSiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie w ramach 

realizacji ww. programu. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest 

uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa 

polskiego. 

6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i nie dłuższy od okresów 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi 

archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. przenoszenia danych osobowych, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 
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