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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych”
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby
uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych?

Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować
z Inspektorem Ochrony
Danych?

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana deklaracji udziału
w projekcie „Czyste powietrze - konkurs” w 2021 r. w celu rozpatrzenia tej deklaracji.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych?

Na podstawie złożonej deklaracji zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do udziału Miasta
Zabrze w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze –
Konkurs. W przypadku podpisania przez Miasto Zabrze umowy o dofinansowanie z instytucją organizującą
Konkurs, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu polegającego na
udzielaniu Mieszkańcom Miasta Zabrza dofinansowania na demontaż i likwidację wysokoemisyjnych
źródeł ciepła oraz zakup i montaż niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych/wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
znajdujących się na terenie Miasta Zabrze.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie rozpatrywania złożonych
zgłoszeń i przygotowania dokumentacji projektowej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1, tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z postanowieniami
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach realizacji projektu jest art. 6 ust.
1 lit. b RODO1, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie: adres e-mail lub/i numer
telefonu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie własnych danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest
świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności świadczącym usługi IT, usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z weryfikacją danych zawartych w deklaracji
udziału w Projekcie. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz
elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych
przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli
niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie,
instytucje (w tym Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,
Zabrzańskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) w zakresie złożenia przez Miasto Zabrze wniosku
aplikacyjnego zawierającego Pani/Pana dane osobowe na dofinansowanie zadań objętych Projektem.
Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym wywiady, ankiety i panele w
ramach ewaluacji, badań i analiz, itp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane wieczyście
(kat. arch. A) jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po 25 latach zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego.
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Jakie ma Pani/Pan uprawnienia
wobec Administratora
w zakresie przetwarzanych
danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w ramach realizowanego
Projektu nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania Pani/Pana, gdyż Administratorowi nie będzie wolno
już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody
RODO przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przez jej cofnięciem.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Czy będzie Pani/Pan podlegać
decyzji, która opierać się
będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest
Pani/Pan zobowiązana/y. W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli
realizować zadania publicznego i rozpatrzyć Pani zgłoszenia.
Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych, w zakresie numeru telefonu/adresu e-mail jest
dobrowolne, ma Pani/Pan możliwość prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która
jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2).
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