KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DODATEK MIESZKANIOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330, e-mail:
gops@lipnicamurowana.pl.
2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dodatków mieszkaniowych i
energetycznych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit.
b RODO, w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – zwanej
dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.
wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to
znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów
prawa lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
wynikającego z przepisów prawa.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich
danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia - w myśl obowiązujących
przepisów prawa.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z
przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
realizacji celów wskazanych w pkt 3. Przekazanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do umożliwienia kontaktu z Panią/Panem. Ewentualną konsekwencją niepodania
danych osobowych może być odmowa szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także
odmowa realizacji wniosku, z którym Pani/Pan wystąpi.
10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
11) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
12) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom
związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
13) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

_________________________
data i podpis Wnioskodawcy

