
 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
– DODATEK DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI

Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

Realizując  obowiązek  informacyjny wynikający z  art.  13 ust.  1  i  2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady  (EU)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Zakład  Obsługi  Gminy (dalej:  „ADMINISTRATOR”),  z  siedzibą:
ul. Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń.  Z Administratorem  można  się  kontaktować  pisemnie,  za pomocą  poczty
tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B,  07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem zog@rzekun.net 

2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych Andrzeja  Rybus-Tołłoczko,  z  którym  można  się
skontaktować pod adresem mailowym iodo@rt-net.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. b RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie  niektórych źródeł  ciepła  w związku z  sytuacją  na rynku paliw oraz rozporządzenia
Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  20  września  2022  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku
dla niektórych podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł
ciepła. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 4, a następnie
zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych – jeśli są błędne lub nieaktualne, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

• prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów
prawa.  Podanie  danych jest  wymogiem  ustawowym koniecznym do prawidłowego wypełnienia  obowiązków
związanych z realizacją wniosku o przyznanie świadczeń.

…...……………………………………… 
(data, czytelny podpis) 
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