
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 
 

niniejszym oświadczam, że: 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres 
lokalizacji eternitu) zawartych we wniosku o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji eternitu 
w związku z uczestnictwem i dla potrzeb realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”. Wiem, że wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i w każdym czasie mogę cofnąć udzieloną 
zgodę. 

 

………………………….….       ……………………………… 

      /miejscowość i data/                     /czytelny podpis/ 

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Gmina Miasto Biłgoraj (Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj) jako Administrator danych informuje, że dane 

będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

2. Dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

3. W razie wątpliwości w zakresie ochrony danych należy zwracać się do inspektora ochrony danych pod 

adresem e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, sprostowania, usunięcia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, 

a następnie zgodnie z właściwymi przepisami archiwizacyjnymi przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu 

dokumentacja podlega przeglądowi i okres przechowywania może zostać wydłużony.  

7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów Administratora. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, Administrator danych 

może udostępniać/powierzyć Państwa dane podmiotowi świadczącemu usługę oraz instytucjom 

kontrolującym projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

……………………………………………….. 

                    /czytelny podpis/ 


