Formularz zgłoszeniowy do badań termowizyjnych
w ramach pilotażowego projektu „Ciepło w domu” edycja 2021
Dane zgłaszającego i adres budynku do badań
Imię i nazwisko
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miasto

Wrocław

Imiona i nazwiska
współwłaścicieli (jeśli są)
W przypadku wypełnienia
tej rubryki prosimy
o dołączenie ich
pełnomocnictwa
dla Zgłaszającego

Numer księgi wieczystej
W celu weryfikacji stanu
prawnego nieruchomości

Telefon
Adres e-mail
W celu prowadzenia
ewentualnej korespondencji
oraz przekazania raportu
z badania

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem badań termowizyjnych pilotażowego projektu
„Ciepło w domu” i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem zgłaszanej nieruchomości
Oświadczam, że jestem pełnomocnikiem właścicieli zgłaszanej nieruchomości
i dołączam do zgłoszenia pełnomocnictwo do czynności związanych z udziałem
w projekcie
(prosimy wybrać jedną z powyższych opcji i zaznaczyć znakiem X)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych w ramach
bezpłatnej akcji „Ciepło w domu”, w tym późniejszych kontaktów przedstawicieli
organizatora w ramach monitoringu akcji.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Zgłaszającego)

kontakt: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Wody i Energii 71 799 67 99

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) - RODO
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.
Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
- przez e-mail: zmienpiec@um.wroc.pl
- telefonicznie:71 777 86 88 (sekretariat Wydziału Wody i Energii).

Inspektor Ochrony
Danych

W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
- przez e-mail: iod@um.wroc.pl,
- telefonicznie: 71 777 77 24.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, wymienione w powyższym formularzu zgłoszeniowym, w
celu wykonania badań kamerą termowizyjną budynków położonych na obszarze miasta Wrocław dla
identyfikacji miejsc którymi ucieka ciepło z budynku, monitoringu realizacji akcji „Ciepło w domu”,
edukacji w zakresie strat ciepła budynku i możliwości zmniejszenia kosztów za ogrzewanie.

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, na podstawie udzielonej zgody.

Okres przechowywania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po
ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i
wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Pani/Pana sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/ Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora
w ramach realizacji akcji „Ciepło w domu”, w tym świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

Prawa związane
z przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania przez Administratora danych
przed jej wycofaniem,
prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych,
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej, w wierszach 1 i 2 tabeli).

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wrocław, dnia ................................

................................................
Czytelny podpis Zgłaszającego

kontakt: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Wody i Energii 71 799 67 99

