
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
w związku ze złożeniem deklaracji do CEEB  

  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Lądek reprezentowana przez Wójta – Artura 

Miętkiewicza. Adres Urzędu: ul. Rynek 26 62-406 Lądek, e-mail: gmina@gminaladek.pl.  tel. 63 2763512 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych  

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl   

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przyjęcia deklaracji 

o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, wprowadzeniu danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków i archiwizacji deklaracji. Podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 

27g, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Państwa 

dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy 

o powierzeniu danych. Dane osobowe zawarte w deklaracji zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, administrowanej przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań 

Administratora wskazanych z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora 

Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu     

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;   

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa.  

8. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora  

w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz w siedzibie Urzędu. 


