
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw  
 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnowiec.  
Kontakt - adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec. Tel.: 134255509. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych adres:  patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

Cel przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania 
paliw i wprowadzenia tych danych do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Podstawa prawna przetwarzania 
Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO1. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
wynikającego z realizacji  art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą" oraz art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2127). 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji, zgodnie z kategorią archiwalną BE5 – tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku 
złożenia deklaracji. 
Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem deklaracji jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g ust. 3 ustawy oraz art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw. 
Dostęp do danych osobowych 
Dostęp do Państwa danych osobowych mają: 
1. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 
2. osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust.1 ustawy; 
3. organy administracji publicznej i inne instytucje, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 

27d ustawy, 
4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - na podstawie podpisanego w dniu 3 sierpnia 2020 r. porozumienia 

z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii  o współpracy w zakresie powierzenia realizacji projektu pn. „Zintegrowany 
System Ograniczania Niskiej Emisji" w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pomiędzy MRPiT 
a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jako podmiot realizujący usługę budowy, wdrożenia i obsługi systemu 
teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach której będą gromadzone dane 
osobowe, przetwarzane w ramach składanych deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw; 

5. 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. 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Przysługują Państwu następujące 
prawa: 
1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania zgodnie z art. 15 i 16 RODO. 
2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. 
3. Prawo żądania usunięcia danych w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa. 

4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Jeżeli Państwa dane są przetwarzanie niezgodnie z  RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
…………………………………………………………..………..     ……………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                      data, podpis 
 

                                                           
1 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 


