
KLAUZULA INFORMACYJNA – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

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 Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Ciechanowcu jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowany 
przez Dyrektora Ośrodka. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu – 
Wiśniewska Dorota,za pomocą adresu e-mail: iodops@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45. 

3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej - przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu złożenia wniosku o przyznanie dodatku do ogrzewania dla 
gospodarstw domowych (na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw). 

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

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ciechanowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

10. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

............................................................ 
(podpis )  
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