
INFORMACJA OGÓLNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dodatek dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018r., str.
2) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO oraz na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)  w
związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) w
związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r., poz. 615 z późn. zm.) informuje się,
że:                                                                             

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Konopiskach,
z siedzibą przy ul. Lipowej 1, 42-274 Konopiska. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych
monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: inspektorodo@adres.pl oraz telefonem: 34
328 20 30.

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  wydania  rozstrzygnięcia  w  sprawie  przyznania  dodatku  dla  gospodarstw
domowych, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze wynikający z w/wym. ustawy. Państwa adres e-mail,
który zostanie podany we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych będzie wykorzystany w celu przekazania rozstrzygnięcia w
sprawie. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Podanie  danych  osobowych  w zakresie  wynikającym z  ww.  przepisów jest  niezbędne  do  wydania  rozstrzygnięcia  w
sprawie przyznania dodatku drzewnego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-
mail).  Pani/Pana zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych (dotyczy danych  podanych dobrowolnie)  może zostać cofnięta  w
dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.
 Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz
naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym
zlecimy  zadanie  lub  innym  instytucjom  na  podstawie  przepisów  prawa.                          

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych
osobowych.                                                             

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Nie  w  każdej  sytuacji  może  Pani/Pan  skorzystać  z  wymienionego  prawa,  chociażby  w  przypadku,  gdy  dane  będą
przetwarzane celem zrealizowania nałożonego na Administratora obowiązku prawnego.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią w/wym. informacyji w sprawie przetwarzania danych osobowych.

....................................................................... ...............................................................................
(miejscowość, data) (podpis osoby)

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

............................................................................         (miejscowość i data)

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

............................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych  źródeł  ciepła  w związku z  sytuacją  na  rynku  paliw (Dz.  U.  z  2022r.,  poz.  1967)  zostałem/am
poinformowany/a  o możliwości odebrania w GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, 42-274 informacji o przyznaniu
dodatku dla gospodarstw domowych.

.......................................................
         (podpis wnioskodawcy)


