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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

REALIZACJA PROJEKTU PN.: „EFEKTYWNA ENERGIA – MONTAŻ OGNIW 
FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH 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 przetwarzamy w celu aplikowania przez Miasto Imielin o środki 
na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Konkursu Nr 
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz, w przypadku podpisania przez Miasto Imielin umowy o 
dofinansowanie z instytucją organizującą Konkurs, w celu realizacji projektu polegającego 
na udzielaniu Mieszkańcom Miasta Imielina dofinansowania na zakup oraz montaż 
mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta 
Imielin.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) 
Rozporządzenia RODO1, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z 
przepisów prawa krajowego oraz unijnego stanowiących podstawę regulaminu ww. 
Konkursu, Regulaminu naboru oraz realizacji projektu pn.: „Efektywna energia – montaż 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”.   
Podstawą prawną przetwarzania szczególnych danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g) 
Rozporządzenia RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, w 
związku z realizacją wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych związku z zawartą umową w sprawie 
ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z 
montażem indywidualnej mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) w budynku 
mieszkalnym stanowiącym własność Uczestnika Projektu Miasta Imielin, jest art. 6 ust. 1 
lit. b) Rozporządzenia RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której 
Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy. 

 

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. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak 
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym 
danych osobowych.  
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Odbiorcą danych osobowych w ramach projektu jest Zarząd Województwa Śląskiego jako 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 
(IZ PRO WSL) na lata 2014-2020 oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 
W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Gminy 
mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni 
operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępniane podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, tj. w szczególności: służbom, organom 
administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i 
samorządowym jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym 
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. 
 

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, 
przez okres 5 lat, bądź 10 lat w zależności od kategorii archiwalnej sprawy, prowadzonej 
w związku z realizacją obowiązkowych zadań własnych gminy, wymienionych powyżej. 
Pani/Pana dane po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą być również 
przechowywane trwale, w przypadku sprawy prowadzonej w związku z realizacją 
obowiązkowych zadań własnych gminy, wymienionych powyżej, stanowiącej trwałą 
wartość historyczną. Okres przechowywania danych osobowych zostanie wyznaczony na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

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 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 zawartych złożonych dokumentach jest 
obowiązkowe, jest jednak warunkiem koniecznym zgłoszenia udziału w projekcie i 
zawarcia umowy . 

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. 

 


