
          

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DODATEK WĘGLOWY 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO, 

informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Siemiatyczach ul. T.Kościuszki 88, adres e-mail: gops.siemiatycze@o2.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z  Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych adres e-mail: iod@gminasiemiatycze.pl, tel. 85 655 28 60 wew.21 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku 

węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym oraz 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Wnioskowanie o dodatek węglowy 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. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku 

zakończenia Państwa sprawy. 

6.Dane mogą być udostępniane innym Organom właściwym do realizacji w/w ustaw a także 

podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia i przetwarzania danych w zawiązku 

z realizacja usług w imieniu i na rzecz administratora. 

7.Dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na potrzeby prowadzonej sprawy na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z 

przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym koniecznym do prawidłowego 

wypełnienia obowiązków związanych z realizacja wniosku o przyznanie świadczeń. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

                                      (podpis) 
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