
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
wnioskodawcy:

1.     Administratorem   daiiych   osobowych   jest   Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej    w   Jaktorowie   (dalej:
„ADMINISTRATOR"),   z   siedzibą:   ul.   Warszawska   33,   96-313   Jaktorów.   Z   Admjnistratorem   można   się
kontaktować piseimie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:   ul.  Warszawska 33, 96-313 Jaktorów lub drogą e-
mai]ową pod adresem : gopsjaktorow@gopsjaktorow.pl.

2.     Administrator   wyznaczy.ł   lnspektora   Ochrony   Danych   -   Andrze.ia   Rybus-Tołłocżko,   z   którym   można   się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net. pl.

3.     Dane osobowe są pi.zetwarzane na podstawie rozporządzenja 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) oraz w oparciu o ustawę z diiia 7 paździemika 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach s]użących
ochronie odbiorców energij elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energij elektrycznej, ustawę z
dnja 21 ]istopada 2008 r. o wspieraniu termomodemjzacji i remontów oraz o centrahej ewidencji emisyjności
budynków i ustawę z dnia 14 czei.wca 1960 r. Kodeks postępowania admjnistracyjnego.

4.     Przetwarzanie danych osobowych panimana odbywa się w celu:
a)    przyjęcia i rozpatrzenia wniosku, nawiązania niezbędnego kontaktu oraz, w przypadku przyznanja, rea]izacji

dodatku elektryczmego - na podstawie ar[. 6 ust.  1  lit. c, e RODO,
b)    wypehjenja   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   Administratorze   -   w   zakresie   wynikającym   z   iistaw

wskazanych w pkt. 3 -na podstawie art. 6 ust.  1  lit c RODO.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku elektrycznego będą przechowywane
zgodnie z przepisami pi.awa.

5.     Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6.     Administrator nie zamiei-za przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacjj mźędzynarodowej.
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zawartych    umów    powiei.zenia    przetwarzanja    danych    osobowych,    w    tym    m.in.    do    dostawców    usług
teleinfomatycznych.

8.     Posiadapan/ Pani prawo do:
a)     żądanja od  Administratora dostępu do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub ogi.aniczenia

przetwarzmia,
b)    wniesienia sprzecjwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c)     wniesienia skargi na działania Administratora do Pi.ezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administi.atora. Ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie wniosku oi.az ewentua]ną późniejszą realjzację świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzjj.

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych:

zapoznałam/em się z infomacją o przetwarzaniu danych osobowych.

/data/ /podpis wnioskodawcy/


