
Szczegółowa klauzula informacyjna 
Przetwarzanie danych osobowych Właściciela nieruchomości w związku z umowa  dot.  projektu „Energia 
odnawialna w Gminie Adamów etap II” 
 
1. Administratorem Danych Osobowych (w skrócie Administrator), które będą  przetwarzane w związku z 

realizacją umowy dot. projektu OZE jest  Wójt Gminy Adamów. Adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 
11B,  
22-442 Adamów.  Kontakt:  tel. 84 618 61  02,    e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 
3. Cele przetwarzania danych osobowych to: 

a) Cel1: Realizacja projektu OZE na który  składają się:  czynności wstępne (złożenie deklaracji udziału i 
wniosku informacyjnego); czynności przygotowawcze: przygotowanie i złożenie wniosku 
aplikacyjnego przez Gminę , czynności realizacyjne  -   wykonanie umowy na  dofinansowanie dla tego 
projektu, jeśli zostanie zawarta. 

b) Cel nr 2  - Komunikacja elektroniczna z Właścicielem w związku z umową  dot. projektu OZE o ile 
ujawni on Administratorowi  na etapie podpisywania umowy swój numer telefonu i/lub adres e-mail 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
a) na etapie czynności wstępnych udzielenie  zgody  –art. 6 ust.1 lit. a RODO 
b) na etapie czynności przygotowawczych i realizacyjnych - wykonania umowy  z Gminą dot. projektu 

OZE, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - art.6 ust.1. lit b  RODO. 
5. Odbiorcy danych osobowych: dane przetwarzane w celu nr 1 zostaną przekazane: 

a)  Zarządowi Województwa Lubelskiego - w skrócie ZWL (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) 
pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej  RPO WL, o której mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy. Za 
pośrednictwem ZWL dane osobowe trafią również do Ministra Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa) nadzorującego programy regionalne RPO 

b) innym uprawnionym podmiotom m.in.  do wykonywania działań kontrolnych, audytowych, badań 
ewaluacyjnych etc.  
Zgodnie z prawem  każdy odbiorca  danych jest  ich samodzielnym  administratorem. 

6.  Administrator  powierzy przetwarzanie danych  osobowych wyspecjalizowanym podmiotom (m.in. 
konsultingowo-doradczemu, dostawcy i instalatorowi  instalacji OZE), z którymi będzie współpracował w 
celu realizacji projektu OZE. Podmioty przetwarzające działają w imieniu Administratora, pod jego pełną 
kontrolą i na jego polecenie. Nie są one odbiorcami danych. 

7. Dane osobowe nie będą: przetwarzane poza UE, przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania 

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane  w w/w celach  posiada następujące prawa: 

a) do dostępu, 

 b) do sprostowania, 

 c)do ograniczenia przetwarzania,  

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:  
       e) do usunięcia danych 
  f) wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 
przetwarzania w momencie jej obowiązywania 
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy,  a po jej zakończeniu przez okres 

wynikający z przypisanej kategorii archiwalnej do tej kategorii akt oraz przez okres wynikający z 
przepisów dot. archiwizacji dokumentacji projektów dofinasowanych środkami UE. 

11. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych dla zawarcia 
umowy jest  obligatoryjne  aby była ważna. 
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12. Administrator w związku z wymogami formalnymi projektu OZE może przetwarzać także dane dot.  ilości 
wyprodukowanej  energii odnawialnej w instalacji zainstalowanej u Właściciela, w tym dokonywać 
odczytów tradycyjnie lub zdalnie  w sposób  elektroniczny i w czasie obowiązywania umowy   

13. W przypadku gdy do osiągniecia celu nr 1 przetwarzania  będą potrzebne dodatkowe dane osobowe, inne  
niż wskazane na umowie, Właściciel będzie zobowiązany do ich podania w formie oświadczenia na 
wezwanie Administratora w terminie i w sposób wskazany. Administrator  w wezwaniu powoła się na 
ten zapis umowy i uzasadni potrzebę uzyskania dodatkowego zakresu danych osobowych.  

 
Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………… 

Data i czytelny podpis 


