Załącznik nr 1 do wniosku o przystąpienie do "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu"
Klauzula Informacyjna RODO*
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec - Urząd Miejski w Żywcu
reprezentowane przez Burmistrza Miasta Żywca z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, 34 - 300 Żywiec
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Urzędu Miejskiego w Żywcu e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w Programie ograniczenia niskiej
emisji w mieście Żywcu w 2020r. w związku z realizacją przez Administratora uchwały Rady Miejskiej
w Żywcu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji
w mieście Żywcu" w 2020r.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione: Operatorowi Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu w 2020 r. Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej Ekoterm Sp. o.o. w Żywcu oraz podmiotom upoważnionym
z mocy prawa do nadzoru i kontroli sposobu realizacji tego Programu.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi Uczestnika Programu (np. obsługi reklamacji);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych) ;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach
prawa.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (OO 193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne do
uczestniczenia w Programie graniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu w 2020 r.
----------------------------------------------------------*Rozporządzenie 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). ”

