
Klauzula informacyjna dla klientów 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach o zasadach 

przetwarzania danych osobowych w związku z wypłatą dodatku węglowego 

 
Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 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), 

zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olszewie-Borkach reprezentowany przez Kierownika z siedzibą,  

ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. 297647875,  

e-mail: gops@olszewo-borki.pl 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

kontaktować się w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: odoiin@iwa.ostroleka.pl 

3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.   

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w celu realizacji art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku 

węglowym; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania); 

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. 

celu, a konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie sprawy. 

 
 Oświadczam, iż zapoznałem się 

……………………………………………………….………………………..… 
(data, czytelnie imię i nazwisko)  

  

 


