
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DO DEKLARACJI 
DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW  

W DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 
1; 67-200 Głogów, tel. +48 76 836 55 55,   

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  iodo@gminaglogow.pl  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wprowadzenie danych do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw przesłanej do Urzędu Gminy w Głogowie w formie papierowej.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - 
tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta wprowadza do centralnej ewidencji emisyjności budynków dane 
i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 
obsługującego ewidencję na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych 
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa  

6. Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania  
i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były 
przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym  


