
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym w zw. z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jasienicy kontakt: 33 815 29 92  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@b-biodo.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach 

prawa oraz w celu prowadzonych postępowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

oraz na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym w zw. z 

art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. 

Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez 

Administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z 

powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub 

informatycznego.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa dotyczycącego archiwizacji.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 

tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub  prawo ograniczenia przetwarzania.   

9. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone 

na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu 

oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw dostępny 

jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku  

o wypłatę dodatku węglowego, informuje się o możliwości osobistego odebrania informacji  

o przyznaniu dodatku węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy. 

  

                                                                                  ………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                       data   podpis 
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