
 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej- dodatek węglowy 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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), 
zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych: 

DANE ADMINISTRATORA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej 

adres: 33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2 

e-mail: gops@nawojowa.pl 

DANE INSPEKTORA DANYCH 
telefon kontaktowy: 18 445 79 14 
e-mail: gops@nawojowa.pl 

CELE PRZETWARZANIA  

Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

• realizacji ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U z 
2022r. poz. 1692) 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c). 
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

ODBIORCY DANYCH 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  
upoważnionym na podstawie zawartych umów powierzenia, podmiotom 
nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych oraz  
podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania 
wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie 
jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz RODO.  
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody, o której mowa w art.6 ust. 1 lit a RODO – przysługuje Pani / Panu także 
prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI                        
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej może pozyskiwać dane 
osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Informujemy, że podanie danych przetwarzanych przez Administratora Danych 
jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wszczęcia, prowadzenia oraz 
zakończenia postępowań administracyjnych prowadzonych przez 
Administratora Danych. Brak podania tych danych może skutkować 
niemożnością prowadzenia postępowania. 
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. Szczegóły powyżej wymienionych informacji (m.in. 
dotyczący konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane 
Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej. 

 

 
 
 Kierownik GOPS Nawojowa                                                 ……..……….……….…………………….…..         
           Marzena Gawlik                                                                            (data i podpis Klienta)                                         


