
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
niezbędnych do wykonania umowy w związku z realizacją projektu pn. 

„SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres 

e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl . Tel.: 83 351 24 60. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / 

Pan skontaktować poprzez e-mail: targonskir@radzyn-podl.pl lub pisemnie na 

adres siedziby 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 I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umów zawartych  

z Miastem Radzyń Podlaski w zakresie usługi montażu instalacji solarnej  

i użyczenia w tym celu nieruchomości w ramach realizacji projektu pn. 

„SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”.  

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu 

aplikowania o środki UE i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także utrzymania trwałości 

projektu. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ), upoważniony personel IZ, osoby 

występujące po stronie Miasta Radzyń Podlaski, w tym: pracownicy Urzędu 

Miasta, osoby wykonujące czynności związane z nadzorem inwestorskim 

przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego projektem oraz podmiot zajmujący się 

zarządzaniem projektem, użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego 

LSI2014 i centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, kontrahenci 

Miasta Radzyń Podlaski (wykonawcy i podwykonawcy) realizujący 

przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem, podmioty będące gwarantami 

wykonanej instalacji solarnej i podmioty odpowiedzialne z tytułu rękojmi za 

wady. 

PRZEKAZANIE 
DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA 

TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości „SŁONECZNA 

ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” – okres trwałości projektu to 

okres 5 lat liczony od daty dokonania płatności końcowej przez IZ.  

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest 

prawna opieka, np. danych dzieci. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 
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NADZORCZEGO Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, 

których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie wniosku 

o udostępnienie danych. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie 

umów, realizację projektu, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady  

i gwarancji jakości zamontowanej instalacji solarnej oraz utrzymania trwałości 

projektu. 

 


