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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

W związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii  

ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” [dalej: „Projekt 

grantowy”], oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest spółka pod firmą Prusice PS Energetyka 

Odnawialna sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice [dalej: „administrator danych”]; 

 

2) Mogę skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@prusiceps.pl lub pod 

adresem  

ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice; 

 

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą: 

 

a) w celu przystąpienia do Projektu grantowego i brania udziału w postępowaniu o naborze na 

powierzenie grantów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, 

 

b) w celu realizacji Projektu grantowego oraz Projektu ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w szczególności w celu 

zawarcia umowy o powierzenie grantu i jej realizacji, potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 

2020, w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych  

oraz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b),  

 

c) w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych w związku  

z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, na podstawie art. 6 ust.1  lit. c) RODO*; 

 

4) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Partnerzy, oraz podmioty, 

które na zlecenie administratora danych uczestniczą w realizacji Projektu, Umowy i Projektu 

grantowego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie administratora 

danych, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
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Dolnośląskiego 2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

 

5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, 

na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

 

6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ 

przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu 

podlegają Administratorzy; 

 

7) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 

8) Mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

brania udziału w ogłoszeniu o naborze na powierzenie grantu; 

 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Projektu i Umowy,  

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymania grantu; 

 

10) Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

*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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 

 

 

Miejscowość:   ………………………..… 

Data:    ………………………..… 

Imię i nazwisko:  ………………………..… 

Podpis:   ………………………..… 


