
KLAUZULA INFORMACYJNA

DODATEK WĘGLOWY

Dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  od  osoby,  której  dane  dotyczą  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  oraz  

w przypadku pozyskiwania  danych  w sposób  inny  niż  od  osoby,  której  dane dotyczą  art.  14 ust.  1  i  ust.  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 – RODO) informuje się, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych  (ADO) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach, 97-350 Gorzkowice,

ul. Szkolna 3, adres e-mail:   o  s  rodek@ops.gorzkowice.pl  .  

2.Informacje  kontaktowe  z  Inspektorem ochrony  danych  osobowych  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Gorzkowicach  e-mail

iod@gorzkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem spełnienia wymogów prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6

ust.1c RODO oraz na podstawie art.6ust.1l it. E RODO w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z:

– ustawą z dnia z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), 

–  rozporządzeniem Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  16  sierpnia  2022  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku

węglowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1712).

4.Podanie  Pani/Pana danych osobowych jest  dobrowolne z wyjątkiem danych,  które są konieczne według przepisów prawa do

realizacji  wniosku  o  wypłatę  dodatku  węglowego.  Brak  podania  wymaganych  prawem  danych  osobowych  skutkować  będzie

nierozpoznaniem wniosku o przyznanie świadczenia.

5.Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów

prawa,  w  szczególności:  operatorom  pocztowym,  podmiotom  świadczącym  usługi  kurierskie,  usługi  informatyczne,  prawne,

księgowo – finansowe, bankom oraz innym instytucjom finansowym, a także organom publicznym.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 – dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą

ujawniać  informacji  niejawnych,  ani  naruszać  tajemnic  prawnie  chronionych,  do których  zachowania  zobowiązany  jest

Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych;

–  żądania  sprostowania  danych  (na  podstawie  art.  16  RODO),  z  zastrzeżeniem  wyjątków  wskazanych  

w przepisach szczególnych;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);

–żądania usunięcia danych(na  podstawieart.17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani  profilowania, o którym

mowa w art. 22 RODO.

8.  Podanie  przez  Panią/Pana  adresu  poczty  elektronicznej  lub  numeru  telefonu  są  równoznaczne  z  wyrażeniem zgody na  ich

przetwarzanie, gdyż informacje te są nieobowiązkowe do rozpatrzenia wniosku.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

.....................................................................

data i podpis osoby składającej oświadczenie
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