…………………………………

Mława, dnia ………………... r.

Nazwisko i imię wnioskodawcy

…………………………………
…………………………………
adres

Oświadczenie
dotyczy: złożenia wniosku o dotację celową na wymianę źródła ciepła z dnia ……………….

Ja, niżej podpisana/ny w nawiązaniu do zapisów Rozporządzenia 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 (tzw. RODO)

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie

i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Mława z siedzibą przy
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w celu:
- procedowania i rozpatrzenia wniosku o dotację celową na wymianę źródła ciepła;
- zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła
ciepła;
- kontroli wykonania zadania, zachowania trwałości projektu i utrzymania efektu
ekologicznego zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na okres niezbędny.

……………….………………….…
czytelny podpis

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż:


administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława,
adres siedziby: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23/6543382, e-mail:
info@mlawa.pl



Burmistrz Miasta Mława nie planuje udostępniać moich danych osobowych
innym jednostkom, osobom fizycznym ani organizacjom, nie zamierza także
przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji
międzynarodowych



w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
z inspektorem ochrony danych powołanym przez Burmistrza Miasta Mława –
Marcin Kurpiewski, e-mail: iod@mlawa.pl



przysługuje

mi

prawo

(w

uzasadnionym

przypadku)

żądania

od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych,
które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO


przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania moich danych osobowych, który będzie mógł być
realizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO (sprzeciw można wnieść
osobiście w siedzibie administratora danych osobowych lub poprzez wysłanie
wiadomości na adres e – mail inspektora ochrony danych osobowych)



w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza
zapisy rozporządzenia RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

……………….………………….…

czytelny podpis

