
Klauzula Informacyjna –   Dodatek Węglowy  

Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) wraz z 
późniejszymi zmianami , informuję, że :
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
     Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, kontakt telefoniczny 52 567 31 11;
     adres e-mail:   sekretariat@mgops.koronowo.pl  .  

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych P.  Piotr Kirstein : tel: 52 567-31-15  adres e-mail:
     ochronadanych@mgops.koronowo.pl, adres korespondencyjny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
     Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo.

3.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – tj.
     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
     wynikającego z realizacji przepisów  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022  o dodatku węglowym 
     ( Dz.U. poz. 1692 z dnia 11 sierpnia 2022 r.) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
     obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą
     w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem
     Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa
     członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której
     dane dotyczą; 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dodatku węglowego.
      Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane
      do ich podania przy składaniu wniosku o dodatek węglowy. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować
      będzie brakiem możliwości przyznania dodatku węglowego.
      
      
5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz po
       ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 
      1983r.  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego
      na Administratorze. Kategoria archiwalna B10. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć
      np. z   uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

6.  Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp
      do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE
      lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7.  Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania danych;
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3. prawo do ograniczenia przetwarzania;

              4. prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9.  W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 
      do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
       tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi informacjami. 

………………………………………………………                                                ……………………………………………………..
                 ( Imię i nazwisko)                                                                                                                                 (data i podpis)


