
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta 

Żyrardowa 

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)  (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym w dalszej części RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów, reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Żyrardowa; Pl. Jana Pawła II 1, 96-300 w Żyrardowie. 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Jaromirem Dylewskim poprzez adres  

e-mail: iod@zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie 

uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/356/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła  

w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie 

archiwizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/356/17 z dnia 30 listopada 2017 

r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany 

źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa. Nie podanie przez 

Panią/Pana wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o dotację celową na wymianę 

źródła ciepła. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych oraz prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

 

 

 

……………………………………………… 
         Data i podpis  
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