
Klauzula informacyjna –  RODO (dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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  (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach
z siedzibą w Trąbkach, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym
można skontaktować się poprzez: adres e-mail gops.infor@gmail.com

3. Administrator  bedzie  przetwarzał  Pani/Pana dane osobowe w celu  wypełnienia  obowiązków
ustawowych ciążacych na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku
obowiązki określone w:

− ustawie  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
− art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 
− Rozporządzeniu Ministra klimatu i środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru
wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła.

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych
osobowych  z  zastrzeżeniem  innych  podmiotów,  którym  obowiązek  udostępnienia  danych
osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  (tj.  państwa
nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  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  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. 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.

9. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie
jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek.
Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora . Organem właściwym dla ww.
skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji,
opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


