
Dodatek osłonowy

OPS w Dopiewie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 rozporządze-
nie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Do-
piewie, 62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12, NIP: 7772278911 (dalej: Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-
mail: iod@opsdopiewo.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustalenie prawa do dodatku osłonowego,
ustalania jego wysokości i wypłacania.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje żądanie następujących
uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobo-
wych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwa-
rzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ogranicze-
nia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator
nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

6. Wnioskowanie o dodatek osłonowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie
danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez
okres wymagany kategorią archiwalną B5 tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia
Pani/Pana sprawy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynaro-
dowej.

9. Podmiotami, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla Administra-
tora usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, a także pod-
miot świadczący usługi prawne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym
podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

1

mailto:iod@opsdopiewo.pl


11. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

12. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
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