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44-340 GODÓW
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INFORMACJA
POTWIERDZAJĄCA ZREALIZOWANIE ZADANIA
Na podstawie umowy nr: …......................................................................................................
z dnia …................................................., informuję że dnia ….............................................................
zostały zakończone roboty związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego na działce nr …........................................... w …............................................................
przy ul. …...............................................................................................................................................
W załączeniu przedkładam:
a). fakturę za poniesione koszty nr.....................................................z dnia..........................................,
b). kserokopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub fakturę nr.........................................
z dnia............................................................za wykonaną usługę,
c). kserokopię umowy na odbiór ścieków,
d). protokół odbioru.
…..................................................................................
(podpis)
Klauzula informacyjna dla ubiegających się o dotację celową na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Godów informuje, że:
1.
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana we wniosku danych osobowych w sprawie dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacji
sanitarnej jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.
2.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Daniel Wodecki, tel. 32 476 50 65, w. 27.
3.
Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji procesu związanego z udzieleniem dotacji celowej na budowę przyłącza
kanalizacji sanitarnej zgodnie z uchwałą nr XVIII/140/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz zmian zawartych w uchwale
nr VI/50/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków
budżetu Gminy Godów.
4.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Niepodanie danych
osobowych wskazanych we wniosku oraz niedołączenie wymaganych załączników, może spowodować pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
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