
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Szanowni Państwo, 

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

(RODO), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z 

badaniem potrzeb w zakresie udziału Gminy Wyryki w Programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie”. 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wyryki, reprezentowana przez Wójta, dane adresowe: 

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki 

Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku 

pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@pcat.pl lub pisemnie na adres Administratora . 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych? 

Państwa dane w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy i oceny 

ewentualnego zainteresowania mieszkańców Gminy Wyryki przystąpieniem do Programu Priorytetowego Ciepłe 

Mieszkanie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja interesu publicznego polegającego na podejmowaniu 

działań  

w celu ochrony środowiska, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zw. z postanowieniami art. 7 ust. 1 pkt 1 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Tytułu II Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska; 

Komu możemy udostępnić Państwa dane?  

Administrator nie będzie udostępniał danych podmiotom trzecim. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.. 

Jakie przysługują Państwu prawa? 

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  prawo do sprostowania swoich danych jeżeli uznacie 

Państwo że są niepoprawne. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, 

możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Czy dane podlegają profilowaniu i będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji? 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  
 


