












Klauzula informacyjna dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
2016/679 (RODO). Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach reprezentowany przez Kierow-
nika Ośrodka. Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony
danych w Ośrodku pomocy Społecznej w Psarach e-mail: iod@psary.pl;
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) 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) zwanej dalej „RODO” oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Ko-
deks postępowania administracyjnego i ustawa z dnia  15 września 2022r.  ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie
dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do
przekazania danych osobowych.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego oraz inne podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.  
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej i przepisów prawa.
8. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie  danych  osobowych  jest  wymagane  przepisami  prawa,  ich  nie  podanie  może  skutkować  nie
rozpatrzeniem wniosku.
12. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w tym profilowania.

                                                                              

                                                                                            .........………………………………………………...
                                                                                                         data i podpis wnioskodawcy



Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że zgodnie z art. 24  ust. 27 ustawy z dnia 15

września  2022r. (Dz.U. 2022 poz 1967)  zgodnie ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

niektórych źródeł  ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw  Wójt,  burmistrz  albo prezydent

miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na

wskazany  przez  niego  adres  poczty  elektronicznej,  o  ile  wnioskodawca  wskazał  adres  poczty

elektronicznej  we  wniosku  o  wypłatę  dodatku.  W  przypadku  gdy  wnioskodawca  nie  wskazał

adresu  poczty  elektronicznej  we  wniosku  o  wypłatę  dodatku,  wójt,  burmistrz  albo  prezydent

miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania

od tego organu informacji  o przyznaniu dodatku.

W związku z powyższym strona została poinformowana o możliwości odbioru informacji.

Powyższą treść przygotowano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

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

                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy


