INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 8, tel.: 76 72 12 100
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę podmiotu danych.
4. Dane dotyczące Pani/Pana  będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z zebraniem danych wyjściowych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla projektu  ”Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Legnica poprzez wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na biomasę i  paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych” a w przypadku wnioskowania o dofinasowanie i zakwalifikowania do projektu stanowić będą dane źródłowe służące weryfikacji osiągnięcia zakładanych wskaźników i celów projektu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. 
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody, (co wiązać się będzie z rezygnacją z udziału w projekcie) na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: mbafia@legnica.eu
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania oceny zainteresowania mieszkańców problematyką i możliwością udziału gminy w projekcie.

