Polityka Prywatności
Szanowna/y Pani/Pan,
W związku z korzystaniem z eusługi eMieszkaniec w ramach projektu pn.
„Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu
żarskiego i żagańskiego”, współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 uprzejmie informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Projektu Fundacja Natura
Polska z siedzibą 68-200 Żary, Lubomyśl 23B.
1. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:
iod@tylda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
korzystania z eusługi oraz dostępu do najświeższych informacji z urzędu i
gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej
gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji
kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
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, Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 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, z późn. zm.).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zaangażowane w
ocenę wniosków o zadania z budżetu obywatelskiego i podmioty wykonujące
działania związane z realizacją projektu „Wdrożenie zintegrowanej platformy
e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”,
wykonujące badania ewaluacyjne, kontrole, audyty.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
trwałosci projektu oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia wobec przetwarzania na zasadach określonych w
art. 17 i 18 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych
uniemożliwi aplikowanie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie zobowiązuje się Pani/Pan spełnić
obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w stosunku do innych osób
wskazanych we wniosku w Budżecie Obywatelskim o dofinansowanie, w tym osób
do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku.

