
ZGŁOSZENIE BUDYNKU DO BADANIA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ 

Wnioskuję o przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną, zgodnie z poniższymi danymi:  

IMIE I NAZWISKO 
 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

ADRES BUDYNKU 
 

 

WNIOSKOWANA DATA PRZEPROWADZENIA 
BADANIA  

 

 

W związku ze złożeniem wniosku o przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach, wyrażam zgodę na: 
 
1) Przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, dane adresowe). 

  
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO zostałam/zostałem  poinformowana/y i przyjmuję 
do wiadomości: 
 
1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice, Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 
122732075, e-mail: sulkowice@sulkowice.pl 

2) Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iodo@sulkowice.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną przez 

Urząd Miejski w Sułkowicach, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będą w zakresie: 
dane adresowe  
- inni pracownicy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, mający udział w procesie wnioskowania oraz 
przeprowadzania badania kamerą termowizyjną. 

5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do zawnioskowania oraz 
przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9) Dane Pani/Pana udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną.  
 
 

……………………………………………………… 
Data i czytelny podpis 

 


