Miasto i Gmina
Łasin

Wstępna deklaracja chęci udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie”
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Adres nieruchomości
Telefon kontaktowy
e- mail
Nr księgi wieczystej
Próg dochodowy
1. Próg podstawowy
2. Próg podwyższony
3. Próg najwyższy

□ Gospodarstwo jednoosobowe

1

□ Gospodarstwo wieloosobowe

2

□ Gospodarstwo jednoosobowe

3

□ Gospodarstwo wieloosobowe

4

□ Gospodarstwo jednoosobowe

5

□ Gospodarstwo wieloosobowe

6

Oświadczam, iż: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do
przygotowania przez Miasto i Gminę Łasin wniosku o dofinansowanie w ramach programu
priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu
zapoznałam/em się z treścią Programu „Ciepłe Mieszkanie’ dostępnego na
stronie https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszkanie.html lub
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną (str. nr 2).
Łasin, dnia ............................................
………………………………………………………

(Data i podpis osoby składającej deklarację)
1,2,3,4,5,6

- Proszę zaznaczyć który próg dochodowy Pana/Panią dotyczy
1

Miasto i Gmina
Łasin
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej zwane „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin oraz o przysługujących Państwu prawach z tym
związanych:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie
przy ul. Radzyńskiej 2, 86-320 Łasin, reprezentowana przez Burmistrza Pana Rafała Kobylskiego. Z Administratorem
Danych Osobowych można skontaktować się telefonując pod numer (56) 466 50 43.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych
Osobowych oraz jego Zastępcę, z którymi można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów RODO, pisząc na adres:
w.marchlewski@lasin.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem przez Miasto i Gminę
Łasin wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art.6 ust. 1 lit a (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) RODO.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania
danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
5. Prawa osób których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków
wymienionych w art. 18 ust.2 RODO;
5) przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 21 RODO, z tym zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 , Warszawa , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych
z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy.
8. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty związane z realizacją projektu, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , ul. A Fredry 8, 87-100 Toruń
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i
Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
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