Klauzula informacyjna RODO
„Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadania związanego
z wymianą starego źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na proekologiczne
źródło ciepła na terenie Miasta Myszkowa”
Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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) –
RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrza Miasta Myszkowa z siedzibą ul. Kościuszki 26,
42-300 Myszków;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@miastomyszkow.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO), wynikającego
z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz.944 t.j). ;
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit.e RODO), wynikającego z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 t.j.)
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit.b RODO);

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa, ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie
i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu
świadczenia określonych w umowie usług;
5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie
z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67);
6) posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15
RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych
(art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych
(art.20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO). prawo do wycofania
udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO) – wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
7) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych
(UODO);
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9) podanie przez Państwo danych osobowych, zawartych w deklaracji – drukach stanowiących załączniki
do niniejszego Regulaminu, jest dobrowolne, ale niezbędne dla jego ważności, konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy;
10) Przetwarzanie podanych przez Państwo danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

