
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dodatek węglowy 

 

Zgodnie z art. 13 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) 

 

informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pabianicach, reprezentowany przez Kierownika, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice, adres e-mail: 

gops@pabianice.gmina.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Pabianicach, tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

iodgops@pabianice.gmina.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie 

wypłaty dodatku węglowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO; wypełnienie obowiązku prawnego, wynikającego 

z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zadania publiczne. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z 

przyjętym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt, tj. 10 lat, natomiast w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie 

zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) – do momentu jej cofnięcia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 • w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody; prawo żądania od 

 administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, 

 ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.  

 Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

 przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku, wynikającego z 

 przepisów prawa; prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

 sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

wskazane powyżej przepisy prawa, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością podjęcia 

działań zmierzających do ustalenia prawa do otrzymania dodatku węglowego, natomiast w 

zakresie danych kontaktowych, tj. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej - ich podanie 

pozostaje dobrowolne. 
 

 


