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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym 

dalej: „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9,  

83-250 Skarszewy, e-mail: poczta@gopsskarszewy.pl , tel: 58 588 2436 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gopsskarszewy.pl 
3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, w szczególności w celu wypełnienia zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) w zakresie wypłaty dodatku węglowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne 

nieprowadzące konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, jednostki i/lub 

inne podmioty, którym dane osobowe mogą być ujawniane. Odbiorcami danych mogą być np.: podmioty, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie prawne, biegli rewidenci, 

podmioty świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, dostawcy usług, zwłaszcza 

teleinformatycznych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2, w szczególności 

od momentu pozyskania danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego do czasu wskazanego w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa/przedawnienia roszczeń. 

6. W zakresie określonym w art. 15-22 RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 

9. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 
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