
Udzielanie dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy miasto Sieradz 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasto Sieradz moich danych osobowych, w tym na  

wprowadzenie ich do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w celu 

prowadzenia ewidencji osób korzystających z dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, a także w celach statystycznych.  

 

 

  

 

……….………..…………..………. 
    Data i podpis osoby, której dane dotyczą 

 

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informujemy:  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w formie dokumentów papierowych jest Gmina 

Miasto Sieradz – Prezydent Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, e-mail: 

um@umsieradz.pl. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bazie Azbestowej jest Minister 

Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym 

przez administratora inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@umsieradz.pl oraz  

iod@mrit.gov.pl lub na adres administratora.  

3. Przetwarzania danych osobowych odbywa się w celu prowadzenie ewidencji osób korzystających 

z dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych 

i innych na terenie gminy miasto Sieradz i realizowana jest w ramach uchwały nr LX/395/2022 Rady Miejskiej 

w Sieradzu z dnia 03.03.2022 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy 

miasto Sieradz. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. ‘a” RODO – osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych oraz art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy. 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje publiczne oraz osoby i podmioty działające na podstawie 

przepisów prawa lub z polecenia administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia dotacji, czas działania  

Bazy Azbestowej, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.  

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jego danych, sprostowania danych, oraz 

wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem. 

9. W sytuacjach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

10. W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa UODO. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celu. Konsekwencją 

odmowy podania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na 

przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym profilowaniu. 
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