
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy Program Priorytetowy  

„Ciepłe Mieszkanie” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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) – dalej RODO, Wójt Gminy 

Lichnowy informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lichnowy reprezentowana przez 

Wójta Gminy Lichnowy z siedzibą: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@lichnowy.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Podane dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku 

o przystąpienie do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i po pozytywnym 

rozpatrzeniu tego wniosku w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej na zasadach 

określonych umową między gminą a wnioskodawcą. 

4. Podanie danych osobowych Wnioskodawcy jest warunkiem udziału w Programie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

wniosku o przystąpienie do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i 

ewentualnego zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

5. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy są instytucje dofinansowujące 

realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i kontrolujące jego realizację, 

tj. Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą 

w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a i właściwy dla administratora 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane mogą zostać 

udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub 

podmiotom, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora usługami 

wsparcia prawnego lub informatycznego. 

6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu 

przetwarzania. Po osiągnięciu celu przetwarzania dane będą przechowywane przez 

okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata, a następnie w celach archiwalnych przez okres 

wyznaczony na podstawie obowiązujących przepisów o archiwizacji przez 5 lat. 

7. Wnioskodawcy przysługuje, na zasadach art. 15 – 21 RODO, prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu.  

8. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
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Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


