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

1.     Administratorem    danych   osobowych   jest   Gminny   Ośi.odek   Pomocy   Spolecznej    w   Jaktorowie   (dalej:
„ADM"ISTRATOR"),   z   siedzibą:   ul.   Warszawska   33,   96-313   Jaktoi.Ów.   Z   Administratorem   można   sję
kontaktować pisemnie,  za pomocą poczty ti.adycyjnej  na adres:    ul.  Warszawska 33,  96-313  Jaktorów  lub  drogą
e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@gopsjaktorow.pl.

2.     2.   Administrator  wy2maczył   lnspektora  Ochrony  Danych  -   Andrzeja   Rybiis-Tołłoczko,   z  któ]ym  można  się
skontaktować pod adresem mai]owym: iodo@rt-net.p].

3.     Dane osobowe  są przetwarzane na podstawie rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady aJE) 2016/679  z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanjem 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 dnia 7 paździemika 2022  r.  o szczególnych rozwiązaniach  służących
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawę z
dnia  21   1istopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodemizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewjdencji  emisyjności
budynków i ustawę z dnia 14 czeiwca 1960 r. Kodeks postępowania admjnistracyjnego.

4.     Przetwarzanie danych osobowych pani/Pana odbywa się w celu:
a)     przyjęcia i rozpatrzenia wniosku, nawiązania niezbędnego kontaktu oraz, w pi-zypadku przyznania, realizacji

dodatku elektrycznego  - na podstawie art. 6 ust.  1  lit. c, e RODO,
b)    wypełnienia  obowiązku  prawnego   ciążącego   na  Administratorze  -  w  2akresie   wynikającym   z   ustaw

wskazanych w pkt. 3 -na podstawje art. 6 ust.  1 lit c RODO.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie njezbędnym do wypłacenia dodatku elektrycznego będą przechowywane
zgodnje z przepisami prawa.

5.     Przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dziecka/podopiecznego odbywa się w celu:
a)    ::?jęi:t? ltr?#ezeRnóaD€,iosku oraz, W przypadku przymanią realizacj i dodatku elektiycmMn -na podstiwie

b)    wypełnienia   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   Administratorze   -  w   zakresie   wynikającyni   z   ustaw
wskazanych w pkt. 3 -na podstawie art. 6 ust.  1  ]it c RODO.

Dane osobowe przetwarzane w zaki.esie niezbędnym do wypłacenia dodatku elektrycznego będą przechowywane
zgodnie z przepisami prawa.

6.     Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7.     Administrator nie zamjerza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacjj międzynarodowej.
8.     Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe  innym  podmiotom  na  podstawie  przepjsów  prawa,  w  tym  w

szczególności do organów administracji państwowej  uprawnionym  do  pozyskania tych danych  oraz na podstawie
zawartych    umów    powierzenja    przetwarzania    danych    osobowych,    w    tym    m.in.    do    dostawców    usług
teleinfomatycznycb.

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

przetwarzmia,
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanja, a także przenoszenia danych,
c)    wniesjenia skargi na działania Administratora do pi.ezesa urzędu ochrony Danych osobowych.

] 0.   Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Admjnistratora. Ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie wniosku oraz ewentualną późniejszą realizację świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.

11.   Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych:

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

dziecka/podopiecznego

/data/ /podpis wnioskodawcy/


