
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

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), zwanego 

dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta, działający w imieniu Gminy 

Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, um@umsieradz.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta Sieradza dostępny jest pod adresem e-mail - 

iod@umsieradz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydania zaświadczenia, w ramach 

programu Czyste Powietrze, o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa 

domowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Zakres danych, przetwarzanych w związku z wydanie zaświadczenia, został określony 

w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia i zweryfikowania 

dochodu gospodarstwa domowego. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie 

zaświadczenia. 

7. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty i osoby upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz działające z polecenia administratora, w tym na podstawie umowy 

powierzenia danych. 

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania 

i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były 

przetwarzane oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa osoba, której 

dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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