
 

 

UCHWAŁA NR LXXIII/1378/VII/2018 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 25 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, 

zmienioną uchwałą Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519   zm. 2018 poz.1356 .) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do uchwały lit. c pkt III ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"Zostałem poinformowany o tym, że: a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miasta Poznania jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań,  

b) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. c) Dane osobowe 

przetwarzane są w celu udzielenia przez Miasto Poznań dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 

i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2000 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), a także uchwałą Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta 

Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. d) Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe złożenie wniosku i skorzystanie z dotacji celowej.  

e) Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych  

(w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.), cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. e) Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora."; 

2) w załączniku nr 3 do uchwały lit. c pkt III ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"Zostałem poinformowany o tym, że: a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miasta Poznania jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań,  

b) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. c) Dane osobowe 

przetwarzane są w celu udzielenia przez Miasto Poznań dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 

i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2000 r. Prawo ochrony 
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środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), a także uchwałą Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta 

Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. d) Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe złożenie wniosku i skorzystanie z dotacji celowej.  

e) Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych  

(w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.), cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. e) Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz  
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