KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, Unii
Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, e-mail: gops@raszyn.pl. Inspektorem ochrony danych
wyznaczonym przez Administratora jest Arkadiusz Zieliński. Z Inspektorem ochrony danych
można skontaktować się elektronicznie pod adresem iod.gops@raszyn.pl.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie prawa do dodatku węglowego oraz jego
realizacja. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
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). tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o
dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).
3. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane
osobowe zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, którym należy udostępnić dane osobowe np. Policja, Sądy, oraz
podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z
przepisami RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
6. Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku
o przyznanie świadczenia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku.
7. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu.

