KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O DOPŁATĘ DLA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, NIP: 5931090404, REGON: 190311876.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) skontaktować się
w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym
adresem poczty elektronicznej: poczta@mops.pelplin.pl lub pisemnie na adres Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin.
3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia i realizacji wniosku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO,
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają
udostępnione w celu realizacji umowy np. dostawy.
5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni)
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
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6. Pana(ni) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 24 ust. 29 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. 1667), zgodnie z wnioskiem określonym
w § 1 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 (Dz. U. 2022 poz. 1974).
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
8. Posiada Pan(ni) prawo do:
✓

żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

✓

ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

✓

żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

✓

lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

✓

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

✓

przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia
przetwarzania Pana(ni) danych osobowych.
10. Podanie przez Pana(ią) danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz konieczne dla możliwości
pozyskania dopłaty w myśl aktów prawnych o których mowa powyżej.
11. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności
dostępnej w naszej siedzibie oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://www.mops.pelplin.pl/polityka-prywatnosci/
Zapoznałem(am) się dnia ……….20….. r.
…………………………………………………………….
Podpis osoby zapoznanej z klauzulą informacyjną

