
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której

dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso( b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okres( lane jako „RODO”) informuję,
iz6 :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny  Os(rodek Pomocy Społecznej w Starczy
z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 42-261 Starcza, kontakt tel.: 034 314 05 08, e-mail: gopsstarcza@wp.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Os(rodku Pomocy Społecznej w Starczy pełni Pan
mgr Zenon Kubat. Kontakt z Inspektorem moz6 liwy jest na adres skrzynki elektronicznej: zkido@onet.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązko( w wynikających z przepiso( w prawa zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit.  e) RODO w związku z art.  19 ust.  3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. szczego( lnej ochronie
niekto( rych odbiorco( w paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
4. Odbiorcami danych są podmioty okres( lone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych
umo( w  zawartych  z  Gminnym  Os(rodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Starczy.  W  przypadku  braku  włas(ciwos(ci
Gminnego Os(rodka Pomocy Społecznej w Starczy  Pani/Pana dane trafią do organu włas(ciwego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan( stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane  po  zrealizowaniu  celu,  dla  kto( rego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  do  celo( w  archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepiso( w dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo z6ądania: dostępu do danych, sprostowania danych,
a takz6e prawo z6ądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych jes( li jest moz6 liwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Kaz6da  osoba  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  jes( li  uzna,  z6e
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Jest  Pani/Pan  zobowiązana/y  do  ich  podania.  Niepodanie
danych  osobowych  będzie  skutkowało  wezwaniem  do  ich  uzupełnienia,  a  w  przypadku  nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  dotyczących  Pani/Pana  danych
osobowych, w tym profilowaniu.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Starcza, dnia …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Starcza, dnia …………………………………………………….

Oświadczam,  iż  zostałem/am  poinformowany/a  o  możliwości  odebrania  w  siedzibie  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1,  informacji o przyznaniu dodatku gazowego. 

……………………………………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)


