
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie 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 (D.U.U.E.,  

L 119/7) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Godowie 

(44-340) przy ul. 1 Maja 66 tel. 32 472 77 33,  e-mail: opsgodow@opsgodow.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: 

- e-mail: biuro@bhpjanicki.pl    

- Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 44-340 Godów,  ul. 1 Maja 66  

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa: Ustalanie 

prawa i wypłacania dodatku węglowego. 

4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r.  

dodatku węglowym; Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 14 lipca 1983r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub  strony 

trzeciej, takich jak: dochodzenie należności, ochrona roszczeń, badania naukowe, badania 

statystyczne. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom, którym 

powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom  

7. i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu 

ustania celu ich przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania 

celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

zaprzestania przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej 

pomocy przewidzianej prawem. 
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