
Klauzula obowiązku informacyjnego

W związku z wejściem w życie 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 rozporządzenie o ochronie 
danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
ul. 3-go Maja 4,
39-432 Gorzyce

Inspektorem Danych osobowych jest:
Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,
email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c, e (tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na oraz przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi) w nawiązaniu do USTAWY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy 
dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji 
państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych 
(w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty 
realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień 
lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku 
wystąpienia obowiązku prawnego.

Podstawa prawna zastosowania:
 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa).

Państwa dane nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Dane nie 
będą przekazywane do Państw Trzecich i organizacji międzynarodowych.


