
                                                                                                                     
Urząd Miejski  

 w Tarnowskich Górach 

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

„STOP SMOG” 

 

1. Dane właściciela/posiadacza budynku jednorodzinnego  

 

Imię i nazwisko:  ………………………………………….   telefon kontaktowy ……………………… 

                                                                                                                                               (nieobowiązkowo)                      

2. Tytuł prawny władania nieruchomością 

Własność budynku / Współwłasność budynku / Posiadanie samoistne       *) Niepotrzebne skreślić  

 

3. Informacje dotyczące budynku 

 

Adres :      ………………………………………………………………………………….……………. 

                ...………………………………………………………………………………….………….                        
(miejscowość, ulica, numer domu) 

Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza:  TAK / NIE     *) Niepotrzebne skreślić  

 

Wstępnie deklaruję chęć uczestnictwa w programie „Stop Smog” oraz spełnienie warunków 

określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 51), z których najistotniejsze 

zostały opisane w ulotce informacyjnej, dystrybuowanej przez Urząd Miejski w Tarnowskich 

Górach. 

    

 

Termin składania deklaracji upływa 31 stycznia 2020r. 
Wypełniona deklarację należy złożyć: 

- osobiście (w kancelarii UM w Tarnowskich Górach), 

- listownie (Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry), 

- za pośrednictwem platformy ePUAP.                                                                                                                                                                                
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wstępną deklaracją uczestnictwa 

w programie „Stop Smog” realizowanym na terenie miasta Tarnowskie Góry. 
 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,  

kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2.  Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy 

ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania wstępnych deklaracji uczestnictwa i posłużą do określenia 

możliwości przystąpienia przez Gminę Tarnowskie Góry do programu „STOP SMOG”, w ramach którego możliwe 

będzie udzielenie dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 51), art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO oraz numer 

telefonu na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.  

4. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczony od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończyło się zbieranie deklaracji, numer telefonu – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się 

zbieranie deklaracji. Po tym terminie deklaracje zostaną komisyjnie zniszczone.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych 

oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

Złożenie wstępnej deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązania do realizacji inwestycji. 

 

 

 

..…………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

 


