
KLAUZULA INFORMACYJNA  
OSOBY WNIOSKUJĄCE O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO 

 

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Jaktorowie (96-313), przy ul. Warszawskiej 33. Można się z nami skontaktować: 

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

 telefonicznie, pod nr. telefonu: 46 856 40 44, 

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: gopsjaktorow@gopsjaktorow.pl.  

Inspektor Ochrony Danych 
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: 

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”), 

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@gopsjaktorow.pl. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

 realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dodatku elektrycznego w zakresie 
udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby na 
przetwarzanie danych kontaktowych: nr telefonu i/lub adresu email, 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego 
z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: organy właściwe dla sprawy, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze – w przypadku odwołania od decyzji, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna 
w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług:  

 hostingowych,  

 dostawcy rozwiązań informatycznych oraz oprogramowania. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres 10 lat (po zakończeniu sprawy), 

 przez okres 1 roku w stosunku do osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, licząc od dnia, 
w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o 
ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie danych kontaktowych. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

 prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych, poza danymi kontaktowymi jest obowiązkowe i wynika z przepisów 
prawa.  
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