OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁĄDAJĄCYCH DEKLARACJE DOTYCZĄCE
ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW
Zgodnie z art. 13 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, informujemy że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim
sposobem, jest:
1. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT) z siedzibą w Warszawie (00-507) Pl. Trzech Krzyży 3/5
2. Wójt Gminy Puck, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych
przez organ gminy (Referat Budownictwa i Gospodarki Gruntami), którego dane kontaktowe są następujące:
 adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 nr telefonu (58) 673-20-96
 adres e-mail: ugpuck@onet.pl
Inspektor danych osobowych
1. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii można się skontaktować poprzez
adres email: iod@mrpit.gov.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Cel przetwarzania:
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o
której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z późniejszymi zmianami) o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą”, oraz w art. 15 ustawy z
dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw.
Podstawa przetwarzania danych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z realizacji art. 27a ust. 1 ustawy tj. prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Okres przechowywania danych:
Wniosek oraz dokumentacja będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych są:
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
2. Podmioty świadczące na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usługi związane z utrzymaniem, obsługą i
rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i
operatorzy telekomunikacyjni.
Prawa osób:
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

