
Tarnowskie Góry,  ………….…………… 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Ja, niżej podpisany/a 

Imię: ............................................. Nazwisko: ................................................................................... 

nr dowodu osobistego: ............................................. Pesel: ............................................................... 

zamieszkały/a ..................................................................................................................................... 

…………………………………………………….. telefon ..................................(nieobowiązkowo) 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani/Panu 

Imię: ............................................. Nazwisko: .................................................................................... 

nr dowodu osobistego: ............................................. Pesel: ............................................................... 

zamieszkały/a ...................................................................................................................................... 

…………………………………………………….. telefon ..................................(nieobowiązkowo) 

 

do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej”, stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 

października  2017r zmienionej Uchwałą Nr XLVII/491/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 

dnia 20 grudnia 2017 r. oraz akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na odwrocie. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis – udzielający/a pełnomocnictwa 

 

 

………………………………………………………… 

czytelny podpis - pełnomocnik 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 

podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,  

kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w 

Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10,  

kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 

podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i ewentualnego zawarcia umowy, zgodnie z art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 

6 ust. 1 lit. b, e rozporządzenia RODO oraz numer telefonu na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia RODO. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. W przypadku udzielenia pomocy de 

minimis Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 

przypadku udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie 

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 8 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym otrzymał/a Pan/Pani dotację.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru telefonu w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie 

dotacji oraz ewentualnego zawarcia umowy dotacji, a podanie numeru telefonu jest dobrowolne. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
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