
 

 

OŚWIADCZENIE RODO 
 

 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Staropolski Związek Gmin i Miast 

danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

2. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. 

zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych jest Staropolski Związek Gmin i Miast, ul. Partyzantów 

1, 26-200 Końskie reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu;  

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem dot. dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych oraz 

solarnych – objętych niniejszą umową dot. realizacji umowy o dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, sprawozdawczością oraz 

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Staropolskim Związku Gmin i Miast na 

zadanie pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”; 

 odbiorcami danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące niniejsze zadanie lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej z zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

-  jednostka zarządzająca projektem o dofinansowanie;  

-  inne podmioty,  

 dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 

z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. 

 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie przysługuje Państwu prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest    

obowiązkowe. 

          

       

 

 

 

 

Podpis:………………………………………….. 

 

   


