
 

                            

Klauzula informacyjna 
dla osób składających wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z 

tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 
 

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 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) informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych we wniosku o wypłatę dodatku 

dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku z siedzibą przy ul. Łowickiej 4, 99-120 Piątek, 

reprezentowany przez Kierownika GOPS. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z 

powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem                             

e-mail: iod@gopspiatek.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r.            

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 

na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w celu 

uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł 

ciepła, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczenia, jego weryfikacji i 

realizacji, w tym wypłacenia dodatku. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej 

umowy powierzenia danych. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez odrębne 

przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji 

publicznej. 

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz 

jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich 

danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich 

trwałe usunięcie.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania 

zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania. 

 

Otrzymałem/am: 

Data i podpis…………………………………………………………. 
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