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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie Gminy Wyryki na operacje w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w Gminie Wyryki oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wyryki z siedzibą w Urzędzie Gminy Wyryki: Wyryki-Połód 

154, 22-205 Wyryki, tel. 82 5913003, e-mail: sekretariat@wyryki.eu, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie  

na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@pcat.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe zawarte w deklaracji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gospodarstwach będą przetwarzane w celu: 

 przygotowania wniosku w związku z ubieganiem się o dofinansowanie Gminy Wyryki na operacje w ramach 

poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

w Gminie Wyryki; 

 zawarcia umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji operacji, o której mowa powyżej; 

 komunikacji z osobami, które złożyły wniosek, informowania o wynikach projektu i przyznaniu środków. 

Podstawy przetwarzania danych osobowych: 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO, to znaczy że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku  

z art. 7 ust. 1 lit. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to znaczy że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak komunikacja z osobami które złożyły 

wniosek, informowanie o wynikach projektu i przyznaniu środków.  

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne: 

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie, a także jest 

warunkiem zawarcia umowy, o której mowa powyżej. 

 

mailto:iod@pcat.pl


  
Strona 2 z 2 

Czas przechowywania dokumentów: 

W przypadku udzielonego dofinansowania przetwarzanie Państwa danych osobowych trwa do czasu zakończenia 

realizacji dofinansowanego zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów;  

w pozostałych przypadkach zgodnie z okresem archiwizowania poszczególnej kategorii dokumentów określonym w 

ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; czas przetwarzania może być wydłużony 

do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom 

wparcia informatycznego, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów, jak również innym 

administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską.  

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Samorząd Województwa Lubelskiego – organ właściwy do prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznania dofinansowania. 

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych. 

Jakie przysługują Państwu prawa:  

 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii; 

 prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe  

lub niekompletne;  

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego 

wymagającego dalszego ich przetwarzania; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, 

m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie 

konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;  

 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania 

danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej lub 

administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo wniesienia skargi: 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  

w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO). 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Państwa 

danych osobowych. 


