
Klauzula informacyjna dotycz ąca deklaracji składanych w ramach  
Centralnej Ewidencji Emisyjno ści Budynków 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporz ądzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuj ę, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie  
z siedzib ą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);  
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z kt órym mo żna się skontaktowa ć  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adre sem e-mail: 
dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedz iby Administratora wskazany powy żej. 

3. Pani/Pana dane b ędą przetwarzane w celu realizacji obowi ązku prawnego polegaj ącego na 
zbieraniu deklaracji i wprowadzeniu danych o źródle ciepła budynku do  systemu Centralnej 
Ewidencji Emisyjno ści Budynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  zw. z art. 27c i 27g 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter momodernizacji i remontów oraz  
o centralnej ewidencji emisyjno ści budynków. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych b ędą: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jako 
administrator danych osobowych zbieranych i przetwa rzanych w serwisie centralnej ewidencji 

emisyjno ści budynków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego . Pani/Pana dane osobowe 
będą równie ż ujawniane innym podmiotom i osobom upowa żnionym na podstawie przepisów 
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przy padku korespondencji papierowej) oraz 
podmiotom przetwarzaj ącym, którym zostało zlecone przetwarzanie ze strony  Prezydenta 
Miasta Piekary Śląskie, w szczególno ści LTC Sp. z o.o., ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Ł ódź, 
odpowiedzialnej za utrzymanie systemu obiegu dokume ntów w Urz ędzie Miasta Piekary 
Śląskie.  

5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w deklaracji b ędą przechowywane przez Administratora 
Danych przez okres niezb ędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego za kończeniu przez 
okres 5 lat w celach archiwizacyjnych, wynikaj ących z postanowie ń ustawy z dnia 14 lipca 1983 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Ro zporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu  działania archiwów zakładowych. 

6  Przysługuje Pani/Panu prawo dost ępu do tre ści swoich danych oraz prawo do żądania ich 
sprostowania, w takim zakresie, w jakim wskazane da ne są niezgodne ze stanem faktycznym 
lub usuni ęcia, je żeli dane nie s ą niezb ędne do wywi ązania si ę z obowi ązku wynikaj ącego  
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy pu blicznej oraz do ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przet warzania. W celu skorzystania z ww. 
należy skontaktowa ć się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. 

7. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 1 7 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówi ć 
usuni ęcia danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego wła ściwego ds. 
ochrony danych osobowych - Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, je śli uznaj ą one, i ż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie  danych osobowych jest wymogiem ustawowy m. Konsekwencj ą niepodania danych 
osobowych b ędzie brak mo żliwo ści realizacji celów wskazanych w ust.  

10. Dane osobowe nie b ędą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania d ecyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  


