
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
   DODATEK D  LA GOSPODARSTW DOMOWYCH  

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady  (EU)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Pani/Pana wnioskiem jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, z którym można się kontaktować:
- listownie pisząc na adres: ul Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,
- telefonicznie pod numerem 34 319 24 66
- pisząc na adres email gops@gopswreczycawielka.pl
- poprzez elektroniczną skrytkę ePUAP: /gopswreczycaw/skrytka 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  należy  kontaktować  się  z Inspektorem  Ochrony
Danych pisząc na adres Administratora, pisząc na adres email iod@gopswreczycawielka.pl.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku ws dodatku dla gospodarstw
domowych. Przetwarzanie jest realizowane w interesie publicznym, w związku z przepisami ustawy z dnia 15
września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na
rynku paliw zgodnie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  lub  podmiotom,  które  na  podstawie  zawartych  z
Administratorem umów, realizują obsługę:
 techniczną  i  serwisową  systemu  informatycznego  oraz  sprzętu  informatycznego  Gminnego  Ośrodka

Pomocy  Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
 archiwizacji dokumentacji,

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat a następnie usunięte po uzyskaniu zgody
Archiwum Państwowego zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, oraz uzyskania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych osobowych – jeśli są błędne lub nieaktualne,
 ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji,
 prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  z

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku.
Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

INFORMACJA

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja
o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku
adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany,
informację  o  przyznaniu  dodatku  dla  gospodarstw  domowych   można odebrać  osobiście  w  organie
rozpatrującym wniosek.  Nieodebranie  informacji  o  przyznaniu  dodatku  dla  gospodarstw domowych nie
wstrzymuje  wypłaty świadczenia (art.  26 i art.   27 ustawy z dnia 15 września 2022 r.  . o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1967).

                                                                                ……………………………………………………
                                                                                            podpis osoby składającej wniosek 
                                                                              o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

mailto:gops@gopswreczycawielka.pl

