
 

 

Klauzula informacyjna do wniosku o dotację 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. U. 

UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Burmistrz Międzychodu informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzychodzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 jest Gmina Międzychód, reprezentowana przez 

Burmistrza Międzychodu. 

2. Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 

inspektor@miedzychod.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z  uchwałą 

Rady Miejskiej Międzychodu: Nr XII/93/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do dofinansowania; Nr XIV/111/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. i Nr XXX/261/2020 z 

dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2019 z dnia 25 

czerwca 2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, w celu uzyskania 

dotacji. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych 

danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 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 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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