
Klauzula informacyjna dotycząca dodatku dla podmiotów wrażliwych 
 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej zwane RODO, informujemy, że:  
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Szczerców, adres: ul. Pułaskiego 8, 97-420 
Szczerców, tel. 44 631 80 50/59.  
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-
mail: rodo@szczercow.org lub telefonicznie: 44 631 80 50/59 wew. 128.  
1. Pani/Pana dane osobowe, przewarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań związanych z ustawą 
z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw, rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 
r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 
gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  
2. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy 
postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  
3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
4. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  
W przypadku i na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo:  
1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;  
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
 
 
……………………………………………………                                                    …………………………………………………………………………. 
               Miejscowość, data                                                                              Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną  

(czytelny podpis osoby) 


