
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobovĘrych
wnioskodawcy oraz dziecka/podopiecznego:

1.     Administratorem   danych   osobowych   jest   Gminny   ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Jaktorowie   (dalej:
„ADMINISTRATOR"),   z   siedzibą:   ul.   Warszawska   33,   96-313   Jaktorów.   Z   Administratorem   można   się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:   ul.  Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub di.ogą e-
mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl.

2.     2.   Adininistrator  wyziiaczył  lnspektora  Ochrony  Danych  -  Andrzeja  Rybus-Tołłoczko`  z  któryni   można   się
skontaktować pod adresem mailowym : iodo@rt-net.p].

3.     Dane  osobowe  są przetwarzane na podstawie rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z
dnia 27 kwiemia 20]6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkii z przetwarzaniem danych  osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchy]enia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych) oraz w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowyiT`, ustawę z dnia 21  listopada
2008 r. o wspieraniu temomodemizacji  i remontów oraz o ceTitralriej ewidencji emisyjności budynkó\+'  i  iistawę z
dnia 14 czeiwca 1960 r. Kodeks postępowamia administracyjnego.

4.     Przetwarzanie danych osobowych panimana odbywa się w celu:
a)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosku, nawiązania niezbędnego kontaktu oraz,  w prz}Jpadku przyznania, reali2acji

dodatku węglowego -na podstawie art. 6 iist.  1  lit. c, e RODO,
b)    wypehienia   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   Administratorze   -   w   zakresie   wynikającym   z   ustavi..

wskazanych w pkt. 3 -na podstawie art. 6 ust.  1  Iit c RODO.
Dane  osobowe  przetwarzane  w  zaki.esie  niezbędnym  do  wypłacenia  dodatku  węglowego  będą  przechowywane
zgodnie z przepisami prawa.

5.     Przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dziecka/podopieczne_gQ odbywa się w celu:
a)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosku oraz, w przypadku pi.zyziiania, realizacji dodatl(u węglowego --. na podstawie

art. 6 ust.  1  lit. c, e RODO,
b)    wypełnienia   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   Administratorze   ~  w   zaki-esie   wynikającym   z   ustaw

wskazanych w pkt. 3 -na podstawie ait. 6 ust.  1 lit c RODO.
Dane  osobowe  przetwarzane  w  zakresie  niezbędnym  do  wypłacenia  dodatku  węglowego  będą  przechowywane
zgodnie z przepisami prawa.

6.     Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7.     Administrator nie zamierza pizekazywać danych do państwa trzeciego lub oi.ganizacji międzynarodowej.
8.     AdminisĘrator  będzje  przekazywał  dane  osobowe  imym  podmiotom  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym  w

szczegó]ności  do organów administracji  państwowej  uprawnionym do pozyskariia tych  danych oraz na podstawie
zawartych    umów    powierzenia    przetwarzania    danych    osobowych,    w    tym    m.in.    do    dostawców    usług
teleinfomatycznycb.

9.     Posiada pan /Pani prawo do:
a)     żądania od Administratora dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usimięcia  lub  ograniczenia

Przetwarzallia,
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c)     wniesjenia skargi na działania Administratora do prezesa urzę.du ochrony Danych osobow}Jch.

10.   Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonaiiia obowiązków Administratora. Ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie wnjosku oraz ewentualną późniejszą i.ealizację świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.

11.   Admjnistrator nie przewjduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych:

zapoznałam/em  się  z informacją  o  przetwarzanjti  danych  osobowych  moich  i  mojego

dziecka/podopiecznego

/data/ /podpis wnioskodawcy/



Obowiązek informacyjny w związku z T)rzetwarzaniem danych osobowych
wnioskodawcy:

1.     Administratorem   danych   osobowych  jest   Gminny   Ośrodek   Pomocy   Spolecznej    w   Jal{torowie   (dalej:
„ADh"ISTRATOR"),   z   siedzibą:   ul.   Warszawska   33,   96-313   Jaktorów.   Z   Admjnistratorem  można   się
kontaktować pisemnje, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:   ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-
mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl.

2.     Administrator   wyziiaczył   lnspektora   Ochrony   Danych   -   Ai]drzeja   Rybus-Tołłoczko,   z   którym   można   się
skontaktować pod adi.esem mailowym : iodo@rt-net.pl.

3.     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozpoi.ządzenja Parlamentu Euopejskiego j Rady ąJE) 2016/679 z
dria 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwai.zaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpoiządzenie o
ochronie danych) oraz w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawę z dnia 21
ljstopada 2008 r. o wspieranju termomodemizacji j remontów oraz o centralnej ewjdencji emisyjności budynków i
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administi-acyjnego.

4.     Przetwarzanie danycb osobowych panjA'ana odbywa sję w celu:
a)    przyjęcja i rozpatrzenia wniosku, nawiązanja niezbędnego kontaktu oraz,  w przypadku przyznania, realizacjj

dodatku węglowego - na podstawie art. 6 ust.  1 lit. c, e RODO,
b)    wypełnjenja   obowiązku  pra`^rnego   ciążącego  na  Administratorze  -  w   zaki.esie   wynikającym   z   iistaw

wskazanych w pkt. 3 -na podstawie art. 6 ust.  1  lit c RODO.
Dane  osobowe  przetwarzane  w  zakresie  niezbędiiym  do  wypłacenia  dodatku  węglowego  będą  przechowywane
zgodnie z pimpisami prawa.

5.     Dane osobowe nje pocbodzą od stron trzecich.
6.     Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacjj mjędzynarodowej.
7.     Admjnistrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe  innym  podmiotom  na  podstawie  pTzepisów  prawa,  w  t)m  w

szczegó]ności do  organów administracji państwowej  uprawrionym do pozyskania tych danych oraz na podstawie
zawartych    umów    powjerzenia    przetwarzania    danych    osobowych,    w    tym    m.in.    do    dostawców    usług
teleinfomatycznych.

8.     Posiadapan/Panj prawo do:
a)     żądania  od Administratora dostępu  do danych osobowycł],  ich sprostowania,  usLmięcia lub ograniczenia

przetwarzania,
b)    wniesienja sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c)    wniesieria skargi i]a działania Administratora do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych.

9.     Podanje danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Admjrisft.atora, Ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie wniosku oraz ewentualną późniejszą reaLizację świadczeń z Osrodka Pomocy Społecznej.

10.  Administratoł. nie przewiduj e zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danycli:

zapoznałam/em się z infomacją o przetwarzaniu danych osobowych.

/data/ /podpis wnioskodawcy/


