
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

 

Wypełniając obowiązek z art. 13 ust 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. 

Urz. UE L 2021, 74, str. 35) – (w skrócie zwane „RODO”) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, 

reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Korycinie adres: ul. Knyszyńska 2A 16-140 Korycin. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor ochrony danych, 

z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Korycinie: ul. Knyszyńska 2A, 16 - 140 Korycin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@korycin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej 

wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na 

podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła związanych z sytuacją na rynku paliw, rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

4. Dane nie będą udostępniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa, oraz 

podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Dane mogą być udostępnione podmiotowi 

świadczącemu obsługę prawną administratora, bankowi prowadzącemu obsługę rachunku bankowego 

wnioskodawcy. 
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku 

w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną 

poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) sprostowania swoich danych osobowych; 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, 

na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!). 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania musi być zgodne z przepisami prawa, na 

podstawie których odbywa się przetwarzanie). 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku  dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (realizacja obowiązków wynikających z 

przepisów prawa). Niepodanie wymaganych we wniosku danych będzie wiązało się z niemożliwością 

ustalenia prawa do przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Potwierdzam zaznajomienie się  z powyższymi informacjami. 

................................................................ 

(podpis wnioskodawcy) 
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