
KLAUZULA INFORMACYJNA 
  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kutno z siedzibą w Kutnie,                                                    
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18. 
 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl 

 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procedury związanej                                 
z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem wypłaconej i rozliczonej dotacji celowej                                  
na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach                  
na terenie Miasta Kutno, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz na 
podstawie uchwały Nr XXXII/292/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję 
zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 176)                                
oraz w celu realizacji zawartej w tym zakresie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO). 
 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu państwom trzecim / organizacją 
międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo      
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach 
prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak 
możliwości zawarcia umowy. 
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