Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
inwentaryzacja źródeł ciepła
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
z siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
•
•
•
•

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl
telefonicznie: 24 267 41 50.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
•
•
•
•

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
poprzez e-mail: iod@gabin.pl
telefonicznie: 24 267 41 70.

Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Uzyskane dane przetwarzane będą w związku z koniecznością stworzenia bazy danych o ilości i jakości wykorzystywanych źródeł
ciepła na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Uchwałą Nr 115/20 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, w związku z art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające uprawnienie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, dla którego dane osobowe zostały zebrane a następnie archiwizowane
przez okres 5 lat wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadku danych, które przetwarzamy na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym
informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie pomoże w prawidłowej realizacji zadania,
o których mowa powyżej.
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

