
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
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  na  adres:  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 adresem poczty elektronicznej pod adresem: iod@imielin.pl
lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin, 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna

przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych?

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  zakup
preferencyjny węgla na podstawie art.6 ust. 1 lit. c ) i  e)  RODO  oraz  ustawy z dnia 27
października  2022  r.  o  zakupie  preferencyjnym  paliwa  stałego  dla  gospodarstw
domowych (Dz. U. poz. 2236).

Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub
organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym  szczególnie
przedsiębiorcy będącym podmiotem wprowadzającym do obrotu  paliwa stałe.

Jak długo przechowujemy

Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  do  czasu  realizacji  celu  dla  którego  zostały
zebrane a następnie archiwizowane i usuwane na podstawie obowiązujących przepisów
archiwalnych.

Jakie masz uprawnienia wobec

Administratora w zakresie

przetwarzanych danych

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

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

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

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

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

e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
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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  Urzędzie  Miasta  Imielin  przetwarzane  są  wyłącznie  w  granicach
wskazanych  przepisami  prawa,  w  większości  przypadków  nie  będziemy  mogli
zrealizować  na  przykład  prawa  do  przenoszenia  czy  prawa  do  usunięcia  Pani/Pana
danych.

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, jednakże niezbędne do
rozpatrzenia i realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Czy przysługuje Ci prawo

do niepodlegania decyzji opartej

wyłącznie na
zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie  będzie  Pani/Pan  podlegać  decyzji,  która  opierała  się  będzie  wyłącznie  na
zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  która  jednocześnie  będzie
wywoływała  wobec  Pani/Pana  skutki  prawne  lub  w  podobny  sposób  istotnie  na
Panią/Pana wpływała.


