
Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sławnie, 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno,  adres e-mail: gops.slawno@wp.pl 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej iod@ugslawno.pl  

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku 

dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, co stanowi obowiązek 

prawny spoczywający na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. 

 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

oraz zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy. 

6.  Przysługuje Państwu prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 

po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem.  

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwo kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,  

 

7. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści ustawy  

o dodatku węglowym. Ich niepodanie uniemożliwi skuteczne ubieganie się i skorzystanie przez 

Państwa z form wsparcia uregulowanych w jej treści. 

 

…...……………………………………………… 

      (data i podpis wnioskodawcy) 
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