
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) – zwanego dalej 

RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Seceminie, ul. Ogrodowa 1, 29-1045 Secemin, tel. 34/355 60 75, adres e-mail: gops@secemin.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: mflorczyk@gopssecemin.pl                           

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2                

lit. b RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa: 

a) art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz w związku z art. 29 Ustawy                   

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.   

4. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy na podstawie w/w przepisów, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku                   

o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa w tym m.in.: organy administracji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dostawcy 

oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa i określony                                 

w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                 

w Seceminie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych                                 

w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,                   

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych                         

Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło                      

do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679                        

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym                            

profilowaniu. 
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