
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie  jest  Kierownik  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail ps@gopskrasnystaw.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach dotyczących sposobu i  zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.  Kontakt e-mail:
iod@gopskrasnystaw.pl 
Cele przetwarzania i podstawa prawna
Administrator danych osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – przetwarza Pani/ Pana dane osobowe 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia wniosku dotyczącego dodatku elektrycznego.
1. Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 
z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.  6  ust.1 lit  c  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (tj.  przetwarzanie  danych  osobowych  jest
niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie
krajowym:
• Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z
sytuacją na rynku energii elektrycznej.
• Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. z
2022 poz.2443)
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U z 2022 r. poz.2000) 
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach 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 podpisanych z Gmina Krasnystaw – GOPS w Krasnymstawie przetwarzają dane

osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik GOPS w Krasnymstawie.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu,
dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krasnymstawie

………………………………………………………………….

  /czytelny podpis osoby informowanej/

mailto:iod@krasnystaw.ug.gov.pl

