
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gródku, (zwany dalej Ośrodkiem), z siedzibą przy ul. Fabrycznej 8 lok. 2, 16-040 Gródek; 

tel. 85 7180 127,  e-mail: gops@grodek.pl. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku za pomocą adresu: 

iod.gops@protonmail.com lub listownie na adres siedziby Ośrodka.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku  

z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) oraz 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) w celu ustalenia prawa do 

dodatku węglowego, a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody 

osoby której dane dotyczą, w celu usprawnienia form komunikacji w ramach prowadzonego 

postępowania. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanej na jej podstawie 

instrukcji archiwizacji jednostki. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych z zastrzeżeniem,  

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Ośrodek;  

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

c) przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany;  

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody 

osoby, której dotyczą.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie podanie danych 

jest dobrowolne. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją 

ich niepodania będzie niemożność realizacji wobec Pani/Pana praw, obowiązków oraz 

uprawnień. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowej. 
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