
OŚWIADCZENIE 

o skorzystaniu z porady/  

wsparcia przy składaniu wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność  

 

Ja niżej podpisany/a 

 

................................................................................................................................ 
                                                        (imię i nazwisko, miejscowość) 

        

       oświadczam i potwierdzam, że udzielono mi porady/ wsparcia przy składaniu wniosku                                        

o dofinansowanie lub wniosku o płatność w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej ochrony 

powietrza ujętej w programie "CZYSTE POWIETRZE" realizowanym  na terenie miasta Lublińca. 

 

Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO) informuję iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca; dane adresowe:                              

ul. Paderewskiego 5; 42-700 Lubliniec. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

we  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail;iod@lubliniec.pl i pisemnie na adres                  

42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5  oraz pod nr. tel.34 3563474, 34 3530100 wew.157.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z prowadzonymi konsultacjami-poradami bądź 

wsparciem przy składaniu wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność dotyczącymi 

Programu Czyste Powietrze dla miasta Lublińca a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art.6 ust.1 lit.c RODO.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania , prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. 

5. Administrator może przekazywać dane osobowe innym organom publicznym przy czym dokonuje 

tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna tego typu działań.  

6. Przetwarzanie danych pozyskanych w związku z uzyskaną poradą będzie realizowane w sposób 

zgodny z przepisami prawa.  

 

Zapoznałem/am się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji Programu Czyste Powietrze dla miasta Lublińca. 

 

 

 
..........................................                                                                          .................................................. 

             data                                                                                                                czytelny podpis 

mailto:iod@lubliniec.pl

