
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE  

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM 
DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, 

POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY BIAŁA 

  
Zgodnie z postanowieniami 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 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej 
RODO, informujemy, że:  
  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Białej, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl  
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com  
3. Dane osobowe:  

1) wnioskodawców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Nr XXXII.364.2023 Rady 
Miejskiej w Białej  z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia  zasad udzielania dotacji celowej z 
budżetu Gminy Biała  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz uchwały nr 
232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków;  

2) osób upoważnionych przez wnioskodawców do ich reprezentowania będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu ułatwienia 
kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem;  

3) w przypadku przyznania dotacji dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w 
celu zawarcia, realizacji i rozliczenia finansowego umowy dotacji.  

4. Pana/ Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, z 
którymi administrator danych zawarł, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy 
powierzenia przetwarzania danych.  

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny (kategoria A) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem 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. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pan/Pani prawo:  
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 
RODO),  

2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),  

3) usunięcia danych (art. 17 RODO),  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  

5) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).  
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 
jest niezgodne z przepisami prawa.  

8. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o przedmiotową 
dotację. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego 
przez Pana/ Panią wniosku. Podanie danych osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy 
jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem.  

9. Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym, w tym w formie 
profilowania.  
10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  
 


