
 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA  

W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO I JEGO WYPŁATY: 

Na podstawie 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, (RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                             

w Gowarczowie,ul.Plac XX-lecia 1,26-225 Gowarczów NIP:6581798734, REGON:292442390. 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gowarczowie tel.48 672 40 37 wew.241. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Agnieszki Radtke                

z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@directgroup.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie dodatku 

węglowego i jego wypłaty   

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego               

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2022r.o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692)oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. (Dz.U 2022 poz.1712) w sprawie wzoru wniosku  o wypłatę 

dodatku węglowego. Dane nieobowiązkowe zawarte we wniosku dotyczące adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu przetwarzane są na podstawie Pani/Pana świadomej i 

dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4.Okres, przez który będą przetwarzane: - analogicznie, jak w innych sprawach 

Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń, a następnie zgodnie    

z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na 

jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.  

5.Odbiorcy danych: - analogicznie, jak w innych sprawach 

6.Podmiot przetwarzający: Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym                             

na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7.Prawa osoby, której dane dotyczą: - analogicznie, jak w innych sprawach 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania                              

ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują ADO dalszego ich przetwarzania), 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

                                                    


