
 

 

 

Klauzula informacyjna ( Wniosek o wypłatę dodatku węglowego ) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję iż :  

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Człuchowie(77-300), ul. Szkolna 3. 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

pod adresem email: iod@mopsczluchow.org.pl. 

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

wynikającego z obsługi wniosków w sprawie przyznania dodatku węglowego, a także w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa a w szczególności w 

związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w związku z art. 29 

ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. i art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO 

 5. Upoważnienie do ustalania prawa do dodatku węglowego zostało nadane przez Burmistrza Miasta 

Człuchów, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym. 

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do 

ich otrzymania na mocy upoważnienia lub przepisów prawa.  

 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów oraz rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego jest 

konieczne do jednoznacznej identyfikacji wnioskodawcy oraz gospodarstwa domowego z uwagi na 

fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail). 

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych  

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa.  
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