SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W MILICZU
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1).
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Miliczu jest Burmistrz
Gminy Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.
2. Inspektor ochrony danych
W Urzędzie Miejskim w Miliczu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem możesz się
skontaktować:
• telefonicznie pod numerem 71 38 04 363;
• osobiście w budynku przy ulicy Trzebnickiej 2;
• pisząc e-mail na adres iod@milicz.pl.
3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na trwałą likwidację
systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w nieruchomości wskazanej we wniosku.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy,
o zawarcie której wystąpiłeś wnioskując o dotację.
Art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z poźń. zm.).
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia podpisania i obowiązywania umowy, a także w
okresie po zakończeniu wymiany źródła ciepła licząc od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji. Okres
archiwizacji: 5 lat.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do podpisania i wykonania umowy,
o zawarcie której wystąpiłeś wnioskując o dotację.

