
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s.1), dalej RODO, 
informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: sekretariat@opskrynica.pl, nr tel. 18 471 53 68; 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: 

iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie dodatku dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dane będą przetwarzane w związku z wymogiem ustawy w 
celu realizacji: 
-  ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), 
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, 
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku  dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu łącznie z okresem 
przechowywania określonym odrębnymi przepisami w tym przepisami archiwalnymi; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-
193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji Pani/Pana wniosku 
o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła; konsekwencją 
niepodania danych osobowych jest nierozpatrzenie wniosku; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
 
 
 
 
 

             ……………………………………….. 
            /data i   podpis klienta/ 

 
 

Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisana/ny, oświadczam, że zostałem poinformowana/ny, iż w przypadku gdy nie podam w treści wniosku 
adresu poczty elektronicznej na który ma zostać dostarczona informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z 
tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, mam możliwość osobistego odebrania wyżej wymienionej informacji w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. 
 
 
 
 
 
Krynica-Zdrój, ………………………………….    ………………………………………………………………………………..  
                             podpis wnioskodawcy 


