
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

 

 

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

27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO,  

Administrator informuje, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni,  
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 14, 62-300 Września. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 

skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Joanną Stobińską za pomocą adresu  

e – mail: iod@ops.wrzesnia.pl . 

3. Podstawa prawna przetwarzania  

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zadań  

związanych z przyznaniem lub odmową dodatku osłonowego, w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

Administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust 2 lit. b) oraz z 

przepisów w prawie krajowym tj: 

1) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Ustawa o dodatku osłonowym, 

2) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, 

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawy o dodatku osłonowym. 

5. Odbiorcy danych 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:  

1) upoważnieni pracownicy OPS we Wrześni,  

2) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.  
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Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz 

wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi. 

 

6. Okres przechowywania 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych,  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-

193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych. 

8. Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, wydanie zaświadczenia  

lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy (przekazanie dokumentów sprawy  

do archiwum) i wynika m. in z art. 411 ust. 10o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

9. Profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


