
   

  
 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawców o wypłatę dodatku z tytułu  
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła      

   
Zgodnie z art.13 ust.1 i 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję: 
 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora   
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Popów                     
z siedzibą w Zawadach 42-110 Popów  ul. Częstochowska 6, e-mail: 
ug@gminapopow.pl, tel. (34) 317 70 67 
 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pan Jacek Orłowski,                   
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: 
ug@gminapopow.pl   lub  pisemnie pod adresem:  42-110 Popów                               
ul. Częstochowska 6. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                       
w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem. 
 

Cele przetwarzania                         
i podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 
zadań Gminy wynikających z przepisów prawa tj. ustawa z dnia 15 września                 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 
 
Przetwarzanie jest niezbędne:  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym art.6 ust.1 lit.e RODO.   
       

Odbiorcy danych 
 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług.   

 

Okres przechowywania  
danych  

Pani/Pana dane będą przechowywane: - do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, - przez okres 
niezbędny do realizacji określonego celu/celów, lecz nie krócej niż przez okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, - do czasu 
cofnięcia zgody, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej 
zgody.       

 

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,                     
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej  
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

Informacja                                     
o dowolności lub obowiązku 
podania danych  
 

Podanie danych osobowych jest: - niezbędne i wynika z wyżej wskazanych 
przepisów prawa, - jest dobrowolne w przypadku danych nieobowiązkowych.      
  
 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu 
 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

 

   
 

 
………………………………………. 

           (podpis wnioskodawcy) 


