
Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących                                 
o dofinansowanie na usunięcie azbestu 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych 
osobowych 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 osobowych, dalej: RODO) 
Urząd Gminy Leoncin przedstawia następujące informacje: 
 
 
Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Leoncin, z siedzibą              
w Urzędzie Gminy Leoncin, przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,                                                        
tel. 22/785-66-00, email: ug.leoncin@tlen.pl. 

 
Inspektor Ochrony 
Danych 

W Urzędzie Gminy Leoncin został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@leoncin.pl  lub 
pisemnie (na adres administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celu/ celach przystąpienia do 
programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z ternu gminy Leoncin, wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratora, tj. dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania 
wyrobów zawierających azbest.  
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia 
przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące 
przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), ustawą                    
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest                               
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.). 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane  

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te 
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, 
obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania 

 
Prawa podmiotów 
danych 

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do 
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub 
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego 
naruszenia RODO. 

Informacja  
o profilowaniu  

Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia wniosku                    
o  dofinansowanie demontażu/ odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu 
Gminy Leoncin w przypadku niepodania danych osobowych Urząd Gminy Leoncin zmuszony jest odmówić 
rozpatrzenia wniosku. 
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