
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informujemy, że : 

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

w (05-170) Zakroczymiu przy ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 15, zwany dalej Ośrodkiem. Kontakt  

z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 785 22 99 , mailowo ops_zakroczym@op.pl , 

lub korespondencyjnie na adres siedziby Ośrodka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zakroczym.pl  

3. Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków i zadań ciążących na 

Administratorze w związku z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub innego 

rozstrzygnięcia w tej sprawie, przeprowadzenia postępowania w sprawie oraz zarchiwizowania sprawy, 

(przekazanie dokumentów sprawy do archiwum). 

4. Podstawa prawna przetwarzania ( ar. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia RODO), w związku z: 

1) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz aktami wykonawczymi; 

2) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

4) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Państwa wniosku oraz informacji przez Państwa 

przedłożonych w toku ubiegania się o udzielenie świadczenia. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w 

odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. wniosku, a następnie zgodnie z 

przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki. 

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do złożenia i rozpatrzenia Państwa wniosku. Brak przekazania 

przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie 

złożonego wniosku. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

11. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 

____________________ 

Data  i podpis  
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