
Klauzula informacyjna dot. dodatku elektrycznego

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1 i 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 (ogo) lne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

informuję, iz6 :

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Gminny Os)rodek Pomocy Społecznej w Starczy reprezentowany przez Kierownika –  z siedzibą 42-261 Starcza, ul Szkolna 1.

Moz6na się z nim kontaktowac) listownie na adres placo) wki lub mailowo: gopsstar@wp.pl  .  

2.  Na  mocy  art.  37  ust.  1  lit.  a)  RODO  Administrator  (ADO)  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD).  Z  IOD  moz6na  się

kontaktowac) pod adresem e-mail: zenonkubat@poczta.onet.pl lub listownie na adres placo) wki.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  wypłatę  dodatku  elektrycznego,  realizacji

wypłaty   w przypadku przyznania dodatku elektrycznego lub wydania decyzji administracyjnej oraz prowadzenia dokumentacji

w sprawie dodatku  elektrycznego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z   ustawy z dnia 7 października 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na

rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.)

4.  Pan) stwa  dane  osobowe  mogą  byc)  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie oraz  organom  lub

podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie  obowiązujących  przepiso) w  prawa,  np.  sądom,

organom s)cigania lub instytucjom pan) stwowym, gdy wystąpią z z6ądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  do  czasu  ustania  celu  ich

przetwarzania, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną

usunięte.

6. Kaz6da osoba, z wyjątkami zastrzez6onymi przepisami prawa, ma moz6 liwos)c)  do z6ądania od Administratora dostępu do swoich

danych  osobowych  (art.15  RODO),  prawo  do  ich  sprostowania  (art.16  RODO),  usunięcia  (art.17  RODO)  lub  ograniczenia

przetwarzania  (art.18  RODO),  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  (art.19  RODO),  prawo do przenoszenia

danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

7. Przysługuje Pan) stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,

gdy uzna Pan/Pani, iz6  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemoz6 liwi realizację zadan)  ustawowych. 

9.  ZA ro) dłem  pozyskiwania  danych  osobowych  oso) b  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  domowego  jest  osoba  składająca

wniosek. 

10.  Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegały  automatyzacji  podejmowania  decyzji  oraz  nie  będą  profilowane,  a  takz6e  nie  będą

przekazywane do pan) stw trzecich.

Starcza, dnia …………………………………………………….

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

Starcza, dnia …………………………………………………….

Oświadczam, iż zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

służących ochronie odbiorców energii  elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii

elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a o moz6 liwos)ci odebrania w siedzibie

Gminnego Os)rodka Pomocy Społecznej w Staczy ul. Szkolna 1, informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. 

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

mailto:gops@gidle.pl

