
 

KLAUZULA RODO 

Dla osób ubiegających się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

 

 

W związku z złożonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w ustawie z dnia  z 15 września 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) informuje się, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych zawartych we wniosku 

o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 

ciepła jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdowie, 32-420 Gdów 145; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane 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 (dalej: RODO) oraz z ustawą z dnia  z 15 września 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw; 

3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wniosku 

o ustalenie prawa i wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła  zgodnie z ustawą z dnia  z 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1967); 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gdowie oraz podmiotom, które na zlecenie realizatora uczestniczą w realizacji. Dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole i audyty a także 

podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a w szczególności Wójtowi Gminy Gdów 

oraz Archiwum Państwowemu oddział w Krakowie; 

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia wypłaty 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  

wypłacanego zgodnie z ustawą z dnia  z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)  

oraz zakończenia okresu archiwizacyjnego; 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich 

podania jest brak możliwości realizacji wniosku; 

7. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO; 

8. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany 

powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gdowie będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  przetwarzanych danych istnieją prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

9. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa; 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane; 



12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

13. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w 

ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: batko.ewa@gmail.com; 


