Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 Nowe
Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, REGON: 250855423.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez
e-mail: d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w
celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – realizacji programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.). oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.).
4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane do instytucji
upoważnionych z mocy prawa.
5. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Jeżeli podanie danych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy
złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63460 Nowe Skalmierzyce.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak danych
spowoduje niemożność wzięcia udziału w programie.
10. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

