
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej                           z siedzibą w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9, gm. Morawica, zwany 

dalej Administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować telefonicznie – tel.795626770 lub poprzez e-mail iod@abi-net.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o dodatku węglowym. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e 

ROZPORZĄDZENIE 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) - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, 

w którym zostały zebrane oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

− inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. 

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

8. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych 

nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o ten 

dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu 

9. Posiada Pani/Pan prawo do:  

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

− przenoszenia danych, 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 

przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 

obowiązującym w Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy. 

 

………………………… 

                               podpis 


