Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku ze złożeniem deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016
r. - dalej: „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Zwierzyńca z siedzibą ul. Rynek 1,
22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 20 11, e-mail: um@zwierzyniec.info.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia papierowej deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełniania
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art 27g ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków, oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą
profilowane.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane zostaną przekazane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poprzez
wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do ewidencji elektronicznej. Dane mogą
być także przekazane podmiotom zewnętrznym np. obsłudze serwisowej elektronicznego
obiegu dokumentów w Urzędzie lub firmie brakującej dokumentację na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

