
Klauzula informacyjna w związku z ustaleniem wysokości i wypłatą zasiłku osłonowego

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  27.04.2016  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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka adres poczty e-
mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800
1. Inspektor Ochrony Danych
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych
Pan  Tomasz  Więckowski  i  ma  Pani/Pan  prawo  kontaktu  z  nim  za pomocą adresu  e-mail:  
iod2@synergiaconsulting.pl  lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
2. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator  będzie  przetwarzał  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  wypełnienia  obowiązków  ustawowych
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO, art. 9 ust. 2 lit b RODO), jakimi  są w tym przypadku
obowiązki określone w art 2 ust. 1, ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U.
2022 poz. 1) w związku z art 411 ust. 10 n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U, z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111  ze zm.)
3. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m. in. firmom
informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego
możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych
podmiotom prywatnym i publicznym
4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu,  dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i  przechowywane przez  okres  niezbędny wynikający  z  przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

a) ust.  3  lit  d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest  niezbędne do celów archiwalnych w interesie
publicznym

b) ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń

5) prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym mowa w art.  20  RODO,  gdyż  przetwarzanie

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
1) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku ciążącego
na administratorze
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana  dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym
profilowania.
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