
Urząd Miejski  

w Aleksandrowie Łódzkim 

Plac Tadeusza Kościuszki 2 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PIECÓW WĘGLOWYCH  

I KOMINKÓW 

 

 

 
Imię i nazwisko właściciela 

nieruchomości 

 

 

 

Adres nieruchomości 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 

Adres mailowy 

 

 

 

 

Prosimy o zaznaczenie właściwego źródła ciepła:  

 

 
PIEC WĘGLOWY 

 

 

 

KOMINEK 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych, zamieszczoną na drugiej stronie niniejszego zgłoszenia. 

 

……………………………………… 

           data i podpis zgłaszającego 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą                                 

w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, adres e-mail: 

gmina@aleksandrow-lodzki.pl, tel. (42) 270 03 47. 

2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych 

osobowych poprzez adres e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora: 

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych 

do w/w aktów prawnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie                         

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych 

danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków. 

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

     -  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania   

oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia do ewidencji pieców 

węglowych i kominków.  

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 


