Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w sprawach dodatku węglowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz.
Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie (46-300
Olesno) ul. Jaronia 2, tel. 34 358 32 21.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, z którym
można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jaronia 2, e-mail: iod@ops.olesno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarza się w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym
lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu przyznawania, ustalania
wysokości i wypłacania dodatku węglowego, a także dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarza się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia 2016/679,
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), a
także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 164).
5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679,
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią dotyczą przede
wszystkim dochodzenia należności, ochrony roszczeń, badań naukowych i badań statystycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umów lub
wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego.
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8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3
celów przetwarzania, w tym przechowywane co najmniej 5 lat, zgodnie z klasyfikacją i kategorią
archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.
15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17
rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do
przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z
przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obligatoryjnym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa; w pozostałym zakresie dobrowolnym. Konsekwencją niepodania
danych będą braki formalne, skutkujące możliwością nie uzyskania dodatku węglowego przewidzianego
prawem, a także realizacji innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby informowanej)

