Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. – dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

w

zakresie

danych

przetwarzanych

w dokumentacji papierowej jest Burmistrz Miasta Łowicza, pl. Stary Rynek 1, 99 – 400 Łowicz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu zbierania deklaracji o użytkowanym
źródle ciepła lub spalania paliw i ich weryfikacji oraz wprowadzenia danych do ewidencji zgodnie
z wymogiem art. 27g ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – dalej zwana „ustawą”.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia ich w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (art. 27g ust. 5 ustawy), której administratorem danych osobowych jest
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust.
1 ustawy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: organom administracji
publicznej i innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie
z art. 27d ustawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście (25 lat
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, a następnie zostaną przekazane do właściwego miejscowo
archiwum państwowego).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

