
Klauzula informacyjna  

(dodatek gazowy) 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informuję że: 

 

1. Administrator danych osobowych  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, adres      

e-mail: wieruszow@mgops.pl, tel. 62 784 15 54 

2. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: e-mail: iod@mgops.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę  rekompensaty  z tytułu 

stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw 

gazowych przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o 

szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 

w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 

4. Odbiorcy danych osobowych  

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres rozpatrzenia wniosku i jego weryfikacji oraz w 

obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Zakres przysługujących uprawnień  

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 

Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na 

przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne 

do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania. 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie 

wniosku. 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………………. 
      ( data i podpis) 


