KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pani/Pana jest Gmina Krzeszowice z siedzibą ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
reprezentowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice. Administrator danych osobowych informuje, że
przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych ze stworzeniem bazy danych mieszkańców
zainteresowanych programami dofinansowania działań ograniczających poziom niskiej emisji oraz w
celu wykorzystywania danych w zakresie ww. programów.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.krzeszowice.pl, telefonicznie: 12 252 08
97 oraz listownie na adres siedziby administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. e) (Uchwała nr
L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 r.) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana
dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. działań
zmniejszających emisję czynników szkodliwych do atmosfery oraz ewentualnego zawarcia i realizacji
umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych w zakresie
numeru telefonu jest art. 6 ust. 1 lit a RODO1 , tj. Pani/Pana zgoda.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania
takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy, nie
krócej niż 5 lat od chwili podpisania umowy, a w przypadku niezakwalifikowania się do programu dane
zostaną natychmiast usunięte.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich
podanie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji przedmiotowej Umowy.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a
także nie są przekazywane do państw trzecich

