
Klauzula informacyjna – dodatek węglowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  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, informuję, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. M.J. 

Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, adres e-mail: ops.bychawa@gmail.com, nr tel. 81 566 01 27. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod 

adresem e-mail: iod@data-partners.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty dodatku węglowego na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowymorazRozporządzeniem 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego.Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail  będą przetwarzane na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach kontaktowych/ w związku z toczącym się 

postepowaniem. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe 

tzw. podmiotom przetwarzającym. Dane mogą być także przekazane podmiotowi świadczącemu usługi 

pocztowe i bankowe. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez 

okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona. 

6. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo 

do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez 

Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:ops.bychawa@gmail.comlub poprzez złożenie ww. 

oświadczenia w siedzibie Jednostki. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z siedzibą ul. Stawki 2, 

00193 Warszawa. 

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie 

pozostałych danych osobowych tj. numeru telefonu/adresu e-mail jest dobrowolne i nie wpływa na 

rozpatrzenie sprawy.  

 


