
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Treść informacyjna dla osób ubiegających się o dodatek węglowy.
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej działający z upoważnienia Wójta

Gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
2 Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, Biała Druga 4b, 98-350 Biała

 e-mail: inspektor@myiod.pl
3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypłaty dodatku węglowego w ramach świadczeń socjalnych.
4 Podstawą przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie:

 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.o dodatku węglowym
 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
W przypadku udostępnienia przez Państwa numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, podstawą przetwarzania przez nas
tych danych będzie Pani/Pana zgoda.

5 Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  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  .  Odrębną  kategorię  odbiorców,  którym  będą  ujawnione  Państwa  dane  jest  firma  SYGNITY,  z  którą  zawarto  umowę
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  będąca producentem oprogramowania  do obsługi  świadczeń rekomendowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie,
jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7 Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a dostępu do swoich danych osobowych
b żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c żądania usunięcia danych, gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
e wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
f Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

8 Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej  a  także  nie  będą
przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9 Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa
wniosku w sprawie dodatku węglowego. Polem nie obowiązkowym we wniosku jest podanie adresu poczty elektronicznej , jednak w
przypadku  udostępnienia  prześlemy  informacji  o  przyznaniu  dodatku  węglowego  na  wskazany  przez  Państwa  adres  poczty
elektronicznej .


