
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
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 Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą 

w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44. Kontakt z 

administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: 

gmina@lipnicamurowana.pl. 

2) Współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 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. 

3) Administrator i Współadministrator wyznaczyli Inspektora ochrony danych, którym jest Pani 

Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów 

wrażliwych z upoważnienia Wójta Gminy Lipnica Murowana, zgodnie z art. 24 ustawy  z dnia 

15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy 

świadczący usługi dla Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

7) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 4, a po tym czasie przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9) Posiada Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych, 

c. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, 

d. ograniczenia przetwarzania danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy 

przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku. 

…………………………………… 

data i podpis wnioskodawcy 


