
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – dodatek elektryczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 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, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Osięciny, z siedzibą
w  Osięcinach  przy  ul.  Wojska  Polskiego14,  88-220  Osięciny,  reprezentowany  przez
Wójta lub Zastępcę Wójta Gminy Osięciny.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Osięciny jest Zbigniew 
Tumiński, adres e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com, tel.: 506 482 650

3. Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego  na  administratorze  danych  (art.  6  ust.1  lit.  c  RODO),  wynikającego  z
ustawowych  zadań  gminy  tj.  rozpatrzenia  wniosku  w  celu  przyznania  świadczenia
pieniężnego  w  ramach  tzw.  dodatku  elektrycznego, zgodnie  ustawą z  dnia  7
października2022r. o  szczególnych  rozwiązaniach  służących  ochronie  odbiorców
energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane zgodnie 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.

5. Podanie danych jest  dobrowolne, lecz z uwagi na wymóg ustawowy niezbędne dla
realizacji celu i świadczenia, o którym mowa w pkt. 3.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie

zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  osobowych  na  podstawie  odpowiednich
przepisów prawa 

7. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.
8. Przysługuje Państwu prawo do  wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa

Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
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