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Załącznik nr 3 do REGULAMINU PROGRAMU GRANTOWEGO „ZGOK Balin na rzecz 
lokalnych społeczności”  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator konkursu Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Balinie, adres: ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000125522, posiadająca NIP 6281955388 i REGON 357098940, 
o kapitale zakładowym w wysokości 1.495.200,00 zł (dalej „Organizator”).  

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby podany w pkt 1 
powyżej. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
poprzez e-mail: iod@eneris.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Twoje dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w Programie będą 
przetwarzane w celu: 

a. Przeprowadzenia Programu grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych 
społeczności” ("Program”). Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 
ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie 
uzasadniony interes Organizatora polega na 
przeprowadzeniu, rozstrzygnięciu i rozliczeniu Programu na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie w/w Programu oraz w Umowie zawartej z 
Wnioskodawcą; 

b. realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 
6 ust. 1 lit c) RODO); 

c. rozpatrywania ewentualnych reklamacji złożonych w związku 
z uczestnictwem w Programie – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie 
uzasadnionym interesem Organizatora jest wywiązanie się z zobowiązań 
wobec uczestników Programu; 

d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 
prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest umożliwienie ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

e. rozpowszechniania wizerunku zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu (§ 9 
ust. 2) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), polegająca na wykorzystaniu Twojego wizerunku w celach 
promocyjnych Programu i Organizatora. 

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Organizatora niezbędne do przeprowadzenia Programu, takim jak np. 



dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Ponadto, dane osobowe mogą zostać 
udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku otrzymania przez 
Wnioskodawcę, który przekazał Twoje dane Grantu podlegającego opodatkowaniu, 
dane osobowe (jeżeli dotyczy) w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
zostaną udostępnione organom podatkowym. Dodatkowo, dane osobowe w zakresie 
wizerunku mogą być udostępniane zgodnie ze złożonym przez Ciebie 
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Programu oraz do przeprowadzenia 
kontroli dokumentacji dotyczącej wykorzystania Grantu, o której mowa w § 9 ust. 6 
Regulaminu Programu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony 
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 
będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 
przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Organizatora danych dostępu do Twoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, w przypadkach określonych w RODO. 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych dla celów wskazanych w pkt 4a), 4c-e) z przyczyn związanych z ich 
szczególną sytuacją. 

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Organizator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 
w rozumieniu RODO. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych 
osobowych uniemożliwia udział Wnioskodawcy w Programie. 

 

 


