Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy
Książki zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Zgodnie z wymogami 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 (zwanego dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Referat Rolnictwa,
Gospodarki i Ochrony Środowiska jest Wójt Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki,
tel.: (56) 6888 167, adres e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą
Państwo
kontaktować
się
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
Osobowych:
iodo.ug@gminaksiazki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia złożenia deklaracji
o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z późniejszymi zmianami) o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej
zwaną „ustawą”, oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z art. 27a ust. 1 ustawy.
5. Dane osobowe wskazane we wniosku oraz dokumentacji będą przechowywane przez
Administratora Danych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego
zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 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.
6. Odbiorcami danych są będą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz podmioty
świadczące na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usługi związane z
utrzymaniem, obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem
łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni
7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
8. W zakresie i granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w
związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego, tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do
organizacji międzynarodowych.

