
 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0910/20 pn. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl” realizowanego w ramach 

umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0910/20-00 z dnia 23.02.2021 r. 

 

 

Supraśl, dn. ……………… 

Imię i nazwisko: ………….…………………………   

Adres zamieszkania: ………………………..………. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ  

DO PROJEKTU „Fotowoltaika w Gminie Supraśl” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Supraśl reprezentowane przez Burmistrza 

Supraśla (Urząd Miejski w Supraślu), z siedzibą ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@suprasl.pl. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Supraślu jest rekrutacja i udział 

w Projekcie „Fotowoltaika w Gminie Supraśl” - na podstawie  

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy,   

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 

r., poz.1460 t.j. z późn. zm.).   

4. Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym 

realizację ściśle określonego celu. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych, osoby upoważnione przez 

Administratora, operatorzy pocztowi, podmioty realizujące archiwizację, obsługa informatyczna i 

teleinformatyczna. Dane osobowe (imię i nazwisko) osób, które podczas losowania zostaną wyłonione do 

do realizacji grantu zostaną podane do informacji publicznej w trakcie losowania oraz zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.suprasl.pl. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat licząc od daty 

dokonania ostatniej płatności przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.   

7. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 

Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi 

realizację projektu. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

………………………    …………………….………………… 

Data       Podpis 

mailto:iod@suprasl.pl

