
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z formą poinformowania                      

o przyznaniu i formie wypłaty dodatku dla gospodarstwa domowego.  

 

 numer telefonu; 

 adres email; 

 numer rachunku bankowego. 

(zaznacz właściwe)  

 

 

................................................................................................... 

(data i podpis) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

DODATEK DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 

(Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwane jako „RODO” informuję, że: 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach                   

z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, 76-020 Bobolice tel.: 94 31 87 595, adres              

e-mail: mgops@bobolice.pl 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Macieja Klimkowskiego jako Inspektora Ochrony Danych, z którym może 

się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                   

za pośrednictwem adresu email: iodo.mgops@bobolice.pl 

Cele i podstawy przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstwa 

domowego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 o  szczególnych rozwiązaniach                         

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022,                    

poz. 1967), oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie 



wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła (Dz.U. 2022 poz. 1974), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                             

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania niektórych danych jest 

również wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymaganych 

przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do danych mogą mieć podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych 

osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające 

asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, oraz organy publiczne i inne podmioty 

uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Czas przetwarzania. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, 

z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym dodatek nie został przyznany, które przechowuje 

się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania informacji stała 

się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstwa 

domowego  bez rozpatrzenia. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

1) cofnięcia zgody w przypadku podania danych nieobowiązkowych; 

2) dostępu do danych osobowych; 

3) do sprostowania danych osobowych; 

4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 

wynikających z realizacji zadań związanych z obsługą wypłaty dodatku dla gospodarstwa domowego.  

Profilowanie i przekazywanie poza EOG 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

................................................................................................... 

(data i podpis) 


