
                      GMINNY                                                                      
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
                W SŁAWOBORZU

UL. LEŚNA 1a  78-314 SŁAWOBORZE

I N F O R M A C J A

O   P R Z E T W A R Z A N I U   D A N Y C H   O S O B O W Y C H

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  członków  rodziny  są  przetwarzane  przez  upoważnionych
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Administratorem  zbioru  danych,  w  którym  przetwarzane  są  dane  osobowe  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Sławoborzu, ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze, tel. 94 36 47 564, sekretariat@gops.slawoborze.pl,
www.gops.slawoborze.pl.

Dane  kontaktowe  do  powołanego  w  Ośrodku  Inspektora  Ochrony  Danych:  tel.  94  36  50  299,
iod@gops.slawoborze.pl, pokój nr 6, ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e  – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022
r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
ustalenia prawa do dodatku węglowego.

Wnioskowanie  o  dodatek  węglowy jest  dobrowolne,  tym  samym  podanie  danych  osobowych  nie  jest
obowiązkowe. Podanie  danych staje się  konieczne w przypadku ubiegania  się o dodatek.  Niepodanie  danych
spowoduje brak możliwości realizacji celu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Ponadto informuję, że posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Nie posiada Pani/Pan:

a) prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie
odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

http://www.gops.slawoborze.pl/


Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

W  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  prac  serwisowych  oprogramowania  Administrator  powierzył
przetwarzanie  danych  producentowi  tego  oprogramowania  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych  osobowych.  W  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  i  wypłaty  świadczeń  Administrator  powierzył
przetwarzanie danych bankom.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, po utracie
przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb GOPS Sławoborze oraz dla celów kontrolnych.

      

Otrzymują:
1. Odbiorca
2. a/a


