
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE IMIELIN

Kto jest Administratorem

Pani/Pana danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin

Jak się skontaktować

z Administratorem, aby uzyskać

więcej informacji o
przetwarzaniu

Pani/Pana danych osobowych?

Z  administratorem  może  się  Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach  związanych  z
ochroną danych osobowych w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: burmistrz@imielin.pl,

2) pod numerem telefonu: (32) 225 55 05, (32) 225 55 07,

3) pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin, 
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych
poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@imielin.pl lub pisemnie na
adres  Urzędu  Miasta  Imielin  przy  ul.  Imielińska  81,  41-  407  Imielin, 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane
osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana jako właściciela nieruchomości
poprzez wypełnienie przez Panią/Pana ankiety inwentaryzacyjnej.

Jakie kategorie Pani/Pana
danych osobowych

przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

1) adres email,

2) dane adresowe,

3) rodzaje posiadanych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń i wody,

4) rodzaje stosowanych paliw stałych.

Jaki jest cel i podstawa prawna

przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych?

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu lokalnego,
w  zakresie  zadania  dotyczącego  inwentaryzacji  źródeł  ciepła  w  lokalach
jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy wykorzystaniu
ankiety.

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e)
RODO, bowiem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym znajdującego oparcie
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a
polegającego na ograniczeniu emisji z instalacji grzewczych, w których następuje
spalanie paliw stałych poprzez opracowanie zintegrowanego systemu wsparcia
polityk i programów ograniczenia niskiej emisji w Polsce, który dąży do poprawy
jakości  powietrza  w Polsce,  a  nadto  do  zapobiegania  negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko.
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Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana  dane  mogą  zostać  udostępnione  odbiorcom  będącym  podmiotami
przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Gminy Imielin w szczególności
w  zakresie  usług  IT.  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  również  udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy

Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  jedynie  w  okresie  niezbędnym  do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  Pani/Pana  dane  zostały  zebrane,  mogą  one  być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych w okresie uregulowanym przepisami
prawa, w tym w szczególności przez  10 lat  zgodnie z 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.  Należy  jednakże podkreślić,  że część  dokumentacji  zgodnie  
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach może
być przechowywana wieczyście.

Jakie masz uprawnienia wobec

Administratora w zakresie

przetwarzanych danych

Na zasadach  określonych  przepisami  RODO posiada  Pani/Pan  prawo do  żądania  od
administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

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

3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

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

5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a  ponadto,  posiada  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
Pani/Pana danych (art. 21 RODO).

Nie  wszystkie  Pani/Pana  żądania  będziemy  jednak  mogli  zawsze  spełnić.  Zakres
przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana
dane osobowe w Gminie Imielin przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych
przepisami  prawa,  w  większości  przypadków  nie  będziemy  mogli  zrealizować  na
przykład prawa do usunięcia danych, prawa do ich przeniesienia oraz sprzeciwu wobec
przetwarzania.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi

na przetwarzanie danych przez

Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam

swoje dane osobowe?

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do
uzyskania wiarygodnych i miarodajnych wyników inwentaryzacyjnych oraz wyciągnięcia
prawidłowych  wniosków,  które  posłużą  nam  do  opracowania  programu/systemu
wsparcia polityk i programów ograniczenia niskiej emisji w mieście.

Czy przysługuje Ci prawo Nie  będzie  Pani/Pan  podlegać  decyzji,  która  opierała  się  będzie  wyłącznie  na
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do niepodlegania decyzji opartej

wyłącznie na
zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  która  jednocześnie  będzie
wywoływała  wobec  Pani/Pana  skutki  prawne  lub  w  podobny  sposób  istotnie  na
Panią/Pana wpływała.
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