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Nr deklaracji …………………………………. 

(nadaje Urząd Miejski według kolejności wpływu) 

 

Data wpływu.............................. 

 

 

D E K L A R A C J A 

przystąpienia do projektu 

pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”  
 
w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. 
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie 
„niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.   

 

 

Ja, niżej podpisany/a .............................................................................................. 

                                                                (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a.......................................................................................................... 

                                  (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr……………………………………………….................. 

 

wydanym przez …............................................................, PESEL ……………………………… 

 

tel. komórkowy ......................................................, 

 

tel. stacjonarny ………………………………………………………………., 

 

email........................................................................................................... 

  

 

deklaruję uczestnictwo w projekcie pn „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym 

Dworze Mazowieckim” w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 

4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu: 

Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu 

RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, który jest planowany do realizacji przez Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

 

I. Szczegółowa charakterystyka zadania podlegającego dofinansowaniu: 

1. Lokalizacja  zadania: 

Miejscowość:  

 

Ulica/nr domu:  

 

 

Nr ewidencyjny działki:....................................... obręb: …............................ dla której  

prowadzona jest Księga Wieczysta nr: 

…....................................................................................................... w Sądzie  

 

Rejonowym w …......................................................................................... 
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Tytuł prawny do nieruchomości   □ własność, 

□ współwłasność 

□ użytkowanie wieczyste 

 

2. Opis stanu istniejącego: 

 

Rodzaj źródła ciepła: (właściwe podkreślić) 

- kotły węglowe 

- piece kaflowe 

- paleniska węglowe 

- inne źródła ciepła 

………………………….………..………....................................................................................... 

 

Moc kotła węglowego  …………………………………….….. (kW) 

 

Rodzaj i ilość zużywanego paliwa: 

 

Rodzaj paliwa Średnioroczne zużycie paliwa Jednostka miary 

Węgiel 

 
 ton/rok 

Miał 

 
 ton/rok 

Ekogroszek 

 
 ton/rok 

Drewno 

   
 m3/rok 

Inne …..   

 

Inne dane dotyczące budynku: 

 

Rok budowy budynku  

Powierzchnia ogrzewania budynku [m2]  

Ilość osób zamieszkujących  

Czy i kiedy budynek był ocieplony, w jakim %  

Ocieplenie dachu /stropodachu  

Czy i kiedy została wymieniona stolarka 

okienna/drzwiowa 

 

Ilość osób korzystających z ciepłej wody  

Wysokość pomieszczeń (ogrzewanych)  

Rodzaj komina (cegła, bloczek, rura kwasówka)  

Wysokość komina (m)  

Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm)  

Rodzaj materiału, z którego wykonano budynek 

(cegła, poroterm, ytong) 
 

Grubość ścian zewnętrznych (cm)  

Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm)  

Ocieplenie podłogi na gruncie- rodzaj i grubość (cm)  

Ocieplenie stropu/poddasza- rodzaj i grubośc (cm)  

Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogowe, mieszane)  

Dodatkowe źródło ciepła (kominek, pompa ciepła)  

Ilość łazienek  

Wanna - tak/nie  
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3. Opis wnioskowanego zadania: 

 

• w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

orientacyjny koszt węzła cieplnego............................................................................. 

oraz planowana moc ............................................................................................... 

krótki opis stanu zaawansowania zadania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• w przypadku wyboru kotła elektrycznego, olejowego, na biomasę lub 

gazowego (odpowiedni podkreślić) 

 

1.  Rodzaj kotła: 

 

− jednofunkcyjny do c.o.    

− dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.     

− dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemności …...........……….  

(proszę podać przykładową pojemność w litrach) 

− dwufunkcyjny przystosowany do pracy z zewnętrznym  zasobnikiem  c.w.u   

− dwufunkcyjny przepływowy z wymiennikiem płytowym   

− piec na biomasę 

− inne źródło: ……………………………………………………………………………….. 

2.  Zasilanie:    

     - elektryczne 

     - olejowe 

     - gazem ziemnym    

     - gazem płynnym 

     - biomasa 

     - …………………………………………………………….. 

3. Sterowanie pogodowe    

     - Tak    

     - Nie    

 

Nazwa handlowa według producenta - ……………………………………..............………..………….. 

….................................................................................................................................. 

Marka/Producent  - ………………………………………………………………................................... 

Model/Typ kotła - ………………………………………................................................................ 

…................................................................................................................................. 

Moc nominalna  ……..........….. (kW) 

Sprawność   ……………...........… (%) 

Cena - ……………….............…….. (zł) 

 

II. Oświadczenia : 

 

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzam 

realizować przedsięwzięcie. 

2. Oświadczam, że nieruchomość, o której mowa w punkcie I. ppkt 1  niniejszej 

deklaracji, jest oddana do użytkowania i posiada wymagane prawem pozwolenia. 

3. Oświadczam, że zagwarantuję środki własne - 20 % kosztów kwalifikowanych oraz 

pozostałe koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji zadania na mojej 
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nieruchomości. Wysokość udziału środków własnych i termin ich wpłaty oraz 

warunki realizacji zadania  zostaną określone w odrębnej umowie z Miastem Nowy 

Dwór Mazowiecki.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-

078/18 i akceptuję warunki realizacji projektu przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 

wynikające z w/w konkursu. https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-

redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-
rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/  

5. Wyrażam zgodę, że w przypadku uzyskania dofinansowania projektu ze środków 

Unii Europejskiej, zakup, dostawa i montaż urządzeń grzewczych będzie 

dokonywany przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w mojej obecności lub w obecności osoby 

przeze mnie upoważnionej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną upoważnioną 

przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, na ocenę: możliwości montażu urządzeń 

grzewczych, celów projektowych, jej parametrów szczegółowych, miejsc 

przeznaczonych na ich wykonanie oraz wykonanie: dokumentacji fotograficznej 

miejsc przeznaczonych na wykonanie instalacji, montażu urządzeń grzewczych, 

serwisowania, inwentaryzacji, kontroli – na podstawie odrębnie podpisanej umowy 

uczestnictwa w Projekcie i użyczenia części nieruchomości. 

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie, utrzymywanie na powyższej nieruchomości przez 

okres co najmniej 5 lat po rozliczeniu rzeczowym i finansowym projektu przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, zamontowanego urządzenia 

grzewczego oraz umieszczenia oznaczenia (oznaczenie logotypami lub montaż 

tablicy pamiątkowej) o współfinansowaniu projektów ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

8. Oświadczam, że we własnym zakresie i na własny koszt wykonam adaptację 

budynku lub jego pomieszczeń, dostosowanie instalacji elektrycznej, wodnej  

i centralnego ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń niebędących w zakresie 

wykonania zadania, w którym będą montowane urządzenia grzewcze oraz jestem 

świadom/a możliwych dodatkowych kosztów, które będę musiał/a ponieść  

w związku z adaptacją nieruchomości, o której mowa w punkcie I. ppkt.1  niniejszej 

deklaracji w zakresie konieczności jej dostosowania do potrzeb montażu urządzeń 

grzewczych. 

9. Upoważniam Miasto Nowy Dwór Mazowiecki do reprezentowania mnie w trakcie 

procedur formalno - prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

10. Przyjmuję do wiadomości, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie  

w przypadku podpisania umowy przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, o dofinansowanie na realizację projektu 

ze środków RPO WM konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18. 

11.  Ponadto oświadczam, że: 

a) w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza oraz, że 

zamontowane urządzenia grzewcze będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na 

cele mieszkaniowe, 

b) adres budynku nie jest miejscem administracyjnej rejestracji działalności 

gospodarczej, 

c) w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od dnia rozliczenia projektu nie zmienię 

wybranego sposobu ogrzewania budynku. 

III. Wymagane załączniki do deklaracji: 

 

1. Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub specyfikację techniczną kotła oraz 

kosztorys, zawierającą typ pieca/węzła ciepłowniczego oraz szacowany koszt (netto 

+ VAT), z podziałem na koszty zakupu pieca lub wykonania węzła/przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej, a także pozostałe koszty (np. montażu urządzeń i niezbędnych 

materiałów). 

2. Świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny wykonany zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  17 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/
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przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr. 43 poz. 346 z 2009r. z późn. 

zm.) -  redukcja CO2 o co najmniej 30%. 

3. Dokument potwierdzający własność nieruchomości (tj. wypis z Księgi Wieczystej, 

akt notarialny). 

4. Pozwolenie na budowę – jeśli dotyczy (w przypadku np.: instalacji gazowej, węzła 

ciepłowniczego). 

5. W przypadku żądania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, 

bądź Miasto Nowy Dwór Mazowiecki innych niż ww. dokumentów wymaganych  

w toku naboru, zobowiązuję się do ich dostarczenia do Urzędu Miejskiego  

w wyznaczonym terminie. 

 

 

W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali 

deklarację może złożyć osoba posiadająca zgodę wszystkich współwłaścicieli  

w formie załączonego pełnomocnictwa. 

 

 

Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością: 

 

 

 

 …………………………………………………..                        ………………………………………………..  
         data, Czytelny podpis                                                       data, Czytelny podpis  

 

 

 

…………………………………………………..      ………………………………………………….. 
       data, Czytelny podpis                             data, Czytelny podpis           

 

 

 

Pouczenie: 

 

Niniejsza deklaracja nie stanowi zobowiązania cywilno-prawnego, natomiast jest źródłem 

informacji na podstawie której Miasto Nowy Dwór Mazowiecki będzie aplikowała o środki 

unijne w ramach  konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. 

 

Deklaracje należy złożyć w terminie do 24 kwietnia 2019 r. 

 

Deklaracje bez kompletów załączników nie będą uwzględnione w przedmiotowym 

Projekcie. 

 

Deklarację należy dostarczyć do Punktu Obsługi Mieszkańca (parter) w Urzędzie 

Miejskim ul. Zakroczymska 30 w Nowym Dworze Mazowieckim  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do deklaracji – tabela do świadectwa energetycznego/audytu 
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Załącznik do Deklaracji przystąpienia do projektu  
"Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim" 

Tabelka wymagana jako załącznik do świadectwa energetycznego/audytu  

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary  Wartość 

Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania m2 

  

Moc zainstalowana energii cieplnej (w ramach projektu) kW 

  

Moc zainstalowana energii elektrycznej (w ramach projektu) kW 

  

Standard efektywności energetycznej budynku wyrażony 
maksymalną wartością wskaźnika EP- stan aktualny 

kWh/(m2 x rok) 

  

Sprawność całkowita istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. z kotłem 
na paliwo stałe  

-   

Sprawność całkowita instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem 
gazowego kotła kondensacyjnego  

-   

Standard efektywności energetycznej budynku wyrażony 
maksymalną wartością wskaźnika EP- stan na 1 rok po 
zakończeniu realizacji projektu (dla domów jednorodzinnych 
nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok) , zaś dla domów 
wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x 
rok). ) 

kWh/(m2 x rok)   

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową- przed realizacją 
projektu kWh/(m2 x rok)   

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową- po realizacji 
projektu 

kWh/(m2 x rok)   

Jednostkowa wielkość emisji CO2- przed realizacją projektu ton CO2 / 
[m2xrok]   

Jednostkowa wielkość emisji CO2- po realizacji projektu (po 
wymianie pieca) ton CO2 / 

[m2xrok]   
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Nowy Dwór Mazowiecki, dn. ……………..……………………. 

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz adres) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na  podstawie  art.  6 ust.1  lit. a  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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1): 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim 05-100, ul. Zakroczymska 30 jako Administratora danych,  

w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pn. 

„Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer 

PESEL, seria i numer dowodu osobistego. 

2. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany, że podanie danych jest 

dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są zbierane. 

3. Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej,  w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do 

przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

   podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. 

Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pomocą adresu iod@nowydwormaz.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim  

w Nowym Dworze Mazowieckim; 

b.  realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 

c.  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

▪    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub  

w inny sposób przetwarzane, 

▪    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

▪    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

▪    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

▪    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się  

z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  

w przypadku, gdy: 

▪    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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▪    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

▪    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

▪    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

▪    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej  

z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą 

osobę, 

▪    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w  Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

 


