
Dodatek dla gospodarstw domowych z
tytułu wykorzystywania niektórych źródeł

ciepła

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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu przyjmowa-
nia i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do wypłaty dodatku na podstawie przepisów prawa
tj. realizacji przepisów Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) ograniczenia przetwarzania:

i. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwier-

dzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

d) usunięcia danych, gdy:

i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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5. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania da-
nych osobowych realizacja zadania przez Administratora będzie niemożliwa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i określonym
w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań skład-
nicy akt, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu
przechowywania tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.

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

8. Podmiotami, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podsta-
wie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla Admi-
nistratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, a także
podmiot świadczący usługi prawne.

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

10. 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.
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