Klauzula informacyjna
dla osób składających wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(RODO).
1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Grabowie 99-150, ul. Reymonta 2, tel. 63 2734425,
mail: opsgrabow@op.pl jest administratorem Państwa danych osobowych.

2.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty dodatku węglowego na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy Grabów Nr 99/2022 z dnia 16.08.2022 oraz na podstawie Ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022r. poz.1692 ) i art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21
listopada2008 r. - o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków w związku z art. 6 ust. 1 lit. C), i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.

W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: inspektor@d-edu.pl;

4.

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabowie przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest GOPS w Grabowie;

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów
wymienionych w punkcie 2 zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie;

6.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.

Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa jest wymogiem koniecznym w celu
uzyskania świadczeń przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie.
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