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Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji 
projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu  pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi  
na terenie województwa lubelskiego” 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam świadomie zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie  
i zbieranie moich danych osobowych przez Województwo Lubelskie z siedzibą ul. Grottgera 4,  
20-029 Lublin w celu związanym z uczestnictwem i realizacją projektu pn. „System 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 
 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 
RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało  
mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości 
jej rozliczalności. 

 

…………………………………………. 

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) 
 

 
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 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) 
poinformowano mnie, że 

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, 
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, REGON 431019170, 

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lubelskie.pl 
(ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin), 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami:  
  a) związanymi z weryfikacją Zgłoszenia lokalizacji w ramach projektu pn. „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 
  b) związanymi z realizacją projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi  

na terenie województwa lubelskiego”, na potrzeby którego będą przetwarzane dane 
zwykłe osób fizycznych, które w ramach ww.  projektu dokonały Zgłoszenia lokalizacji 
materiałów zawierających azbest z posesji, w postaci imienia i nazwiska, adresu  
do korespondencji, numeru telefonu, numeru dowodu osobistego, nr działki. Wyrażenie 
zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich brak lub brak zgody  
na ich przetwarzanie uniemożliwi uczestnictwo w projekcie pt. „System 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, 
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c) związanymi z realizacją umów zawieranych przez Województwo Lubelskie  
z Wykonawcami w ramach realizacji projektu  pt. „System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”; 

d) sprawozdawczości Administratora, nadzoru, kontroli i audytu, dotyczących 
Administratora, prowadzonych w zakresie projektu pn. System gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”; 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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). 
4) dane będą udostępniane Wykonawcom wyłonionym na potrzeby realizacji projektu  

pn. ”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 
oraz Gminom, na terenie których znajdują się nieruchomości wskazane w zgłoszeniu 
lokalizacji w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, 

5) ze względu na konieczność realizacji, trwałości oraz archiwizacji dokumentacji dane będą 
przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia projektu pn. ”System gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” oraz przechowywane  
przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych, 

6) mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7) mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

8) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

9) podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, ponieważ jest warunkiem wykonania 
umów związanych z realizacją projektu pn. ”System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Odmowa podania danych lub brak 
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi uczestnictwo w projekcie. 
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(data i podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 

 


