
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 dodatek węglowy 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz 14 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  (ogólne 

rozporządzenie                              o ochronie danych) - dalej RODO – informujemy, że: 

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 

Rogowo, adres kontaktowy: Rogowo 51, 87-515 Rogowo  

II. Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych, poprzez: e-mail  bezpieczeństwo.informacji1@gmail.com lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1. 

 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze  na podstawie  art. 6 ust.1 lit. C RODO wynikającego                          

z aktów prawnych związanych  z realizacją zadań Administratora, stosownie do ustawy z dnia                    

5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

IV. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celu dla 

jakiego zostały zebrane  zgodnie z klasyfikacją archiwizacji określonymi przez przepisy 

kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody ze względu na realizację zadań. Jeśli 

wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane są przetwarzane do 

momentu cofnięcia zgody. 

 

V. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a)  dostęp do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b)  sprostowanie danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c)  usunięcie danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia ograniczenia przetwarzanych na 

postawie Pani/Pana zgody; 

d) ograniczenie przetwarzania danych na podstawie art.18 Rozporządzenia; 

e)  przenoszenie danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f) wniesienie skargi do organu nadzorczego; 

g) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 Rozporządzenia 

 

VI. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 

zawarcia umowy. Konsekwencjami nie podania danych osobowych jest brak możliwości 

realizacji zadania przez Administratora.  

 

VII. Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego. 

 

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,   

iż przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy Rozporządzenia. 
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