
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  - Dodatek  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła 
Zgodnie z art. 13/14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej 
RODO informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Kontakt z  Administratorem: listowny: ul. Młyńska 6,  87-305 Zbiczno, elektroniczny: gops@gopszbiczno.pl,  
telefoniczny: (56) 49-393-19  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gopszbiczno.pl 

• listownie na adres siedziby Administratora: ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno (IOD) 

CELE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych (weryfikacja danych, ustalenie prawa, realizacja  wypłaty, odmowa wypłaty). 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym , wynikającego z przepisów  ustawy z dnia 15 
września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw. 

ODBIORCY DANYCH 

  
Właściwe organy w celu weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. 
Organy kontroli. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA  

Okres 10 lat od dnia wypłaty dodatku. Informacje  dotyczące  osób, którym  dodatek   nie został  przyznany,  
przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna lub od 
dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich 
danych osobowych, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w 
oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie  danych jest dobrowolne,  ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
Podanie danych takich jak: nr telefonu, adres poczty elektronicznej jest   dobrowolne. 

DODATKOWE 

INFORMACJE 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane do państw trzecich. 
O szczegółach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możliwości i sposobów korzystania ze swoich 
praw będzie Panią/Pana informował pracownik merytoryczny prowadzący sprawę oraz inspektor ochrony 
danych. 
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych brane są pod uwagę w 
szczególności: 
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: 
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,  
b) świadczenia wychowawczego, 
c) dodatku osłonowego,  
d) dodatku mieszkaniowego. 
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców. 
Jak również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 

 

 

…………………………  …………………………                    ………………………… 
  (miejscowość)                   (data: dd / mm / rrrr)                   (podpis wnioskodawcy) 


