
KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DODATKIEM WĘGLOWYM 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski, reprezentowany przez Kierownika. Może się Pan/Pani z nim 
skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@borekwlkp.pl telefonicznie pod numerem: (65) 571-61-
12 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem email: iod@comp-net.pl  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach dotyczących prowadzenia postępowań w sprawach 
dotyczących wypłaty dodatku węglowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia                     
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do 
otrzymywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych wyżej, a następnie 
zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów 

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości 
udziału w programie. 

W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane  
z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących 
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników 
postępowania. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis 
przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz                   
w siedzibie MGOPS w Borku Wielkopolskim. 


