
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z deklaracją dotyczącą źródeł ciepła i 

źródeł spalania paliw 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), 

informuję, że:  

Administrator danych:   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lichnowy, którą reprezentuje Wójt Gminy 

Lichnowy z siedzibą: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 , tel. 55 271-27-23, e-mail: sekretariat@lichnowy.pl.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Urząd Gminy Lichnowy przy  

ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy adres e-mail: iod@lichnowy.pl  

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 27 g ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459) w celu umieszczenia ich w Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków w ramach wypełnienia obowiązku prawnego przez organy gminy. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie 

danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, 

pocztowe czy wsparcia prawnego oraz organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni 

dane osobowe na podstawie przepisów prawa.  

Okres przechowywania danych osobowych:   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. do momentu 

przeniesienia danych z formularza do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a potem, zgodnie z 

przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.  

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:   

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459). Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości 

wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
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