
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania w 
zakresie działań związanych z programem ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Sokółka

Na podstawie art. 13 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
(dalej: RODO), informujmy, iż:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski 
w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: kancelaria@sokolka.pl

2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, 
tel. 85 711 09 26, e-mail: iod@sokolka.pl

3/ Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przez Gminę Sokółka zadania 
w zakresie działań związanych z zapisami Uchwały Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
podlaskiej'' (zmienionej uchwałą Nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020r.).

4/ Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania ww. zadania. Pani/ Pana 
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, bowiem przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO 
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie ustawy -  Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy a polegającego na Przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ciepła w Gminie Sokółka: 1. 
„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Sokółka". 2. „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła na terenie wiejskim Gminy Sokółka" oraz Uchwały Nr XXXIV/414/13 
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia „Programu ochrony 
powietrza dla strefy podlaskiej'' (zmienionej uchwałą Nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020r.).

5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, tj. 5 lat.

6/ Państwa dane mogą zostać powierzone odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, tj. 
świadczącymi usługi na zlecenie Gminy Sokółka, tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej 
w Sokółce. Pani/ Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

7/ Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu 
prawo:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych, chyba, że dane są przetwarzane na podstawie szczególnych przepisów prawa.

8/ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego.
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