
      

    



      
       
          
            

  

    

        

        





               
      

 

      

        


  








 

      
         





      

      


          

  

  



 









           


               



       


  

     

               
            


       
 

      

                 
           
         
            
           




      

     
               
       

     
  

 


 

      


          

     
  



 



 

      


          

     
  



 



 

      


          

     
  



 



 



      

      


          

      
  



 



 

      


          

      
  



 



 

      


          

       

         


   





 

 



 

    



      

           
                 
               
 
           
                
   

              
                     
              
           

                      
         

                  
             
         

      

        

        

           
         

               
             
                
                
                     
             
    



      

 



 
              

         

               
                 
            
       

             
                 
                     
               
         

    


 

 

       

  
        



 

Klauzula informacyjna  

Dodatek węglowy 
Na podstawie RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 RODO o ochronie danych, dalej: RODO) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie przedstawia następujące 
informacje: 

Administrator danych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, tel. 
42 719-27-09, sekretariat.mops@glowno.pl 
 

Inspektor Ochrony 
Danych 

W MOPS został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Marcin Polit, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat.mops@glowno.pl ( z dopiskiem IOD) lub 
pisemnie (na adres siedziby MOPS w Głownie). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych i wątpliwości z tym związanych. 

Źródło danych  Pani/Pana dane MOPS pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana. 
Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 
przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 
przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego i jego wypłaty, 
zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 
 

Kategorie danych MOPS w Głownie przetwarza Pani/Pana dane zamieszczone we wniosku o dodatek węglowy. 
Okres przez który dane 

będą przechowywane  
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem, lecz nie krócej niż przez okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawieranych umów w zakresie realizacji 
zadań publicznych  (np.: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda, firmy serwisujące 
sprzęt i oprogramowanie informatyczne, firma świadcząca usługi prawne) lub podmioty na podstawie 
stosownych upoważnień (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, firma realizująca zadanie).  

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO), 
2) prawo żądania ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub 

niekompletne (art. 16 RODO), 
3) żądania usunięcia danych o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania 

(art. 17 RODO),  
4) ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych (art. 18 RODO), 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania np. z przyczyn związanych z Pana/Pani 

szczególną sytuacją  (art. 21 RODO), 
6) 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 
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 
ust. 3 RODO). 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

Profilowanie i 
zautomatyzowane 

przetwarzanie 

W ramach realizacji ww. celu MOPS nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w 
tym z wykorzystaniem profilowania 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne – konieczne w związku z realizacją celów - sprzeciw, cofnięcie zgody lub 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych już udostępnionych uniemożliwi dalsze procesowanie wniosku lub innych zadań MOPS 
wynikających z obowiązków prawnych. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej 

                                                                                                                                                                     ……………………………… 

                                                                                                                                                                                  data i podpis 

  

                                                                                                                                                               


