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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie  o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że: 

➢ Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73, 14 – 

260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: kierownik@gopslubawa.pl  lub 

telefonicznie 89 645 54 32; 

➢ Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka. 

Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 

54 64; 

➢ dane osobowe są przetwarzane w celu ustalania, przyznawania i wypłacania dodatku węglowego na 

podstawie z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia; 

➢ podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; 

➢ dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów 

centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub 

wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia; 

➢ osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

➢ dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu 

oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

➢ odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w 

administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 

w ramach konkretnego postępowania, dostawcy oprogramowania, banki, placówki pocztowe; 

➢ dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, 

które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu. 

 

                                                                                                                    ………….…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy)   

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości odebrania 

informacji o przyznaniu dodatku węglowego w organie rozpatrującym wniosek tj. w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubawie. 

*Zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy 

informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty 

elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we 

wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o 

możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

 

                                                                                                 …………………………………………………… 

                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
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