Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku
z wejściem w życie ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.

DODATEK ENERGETYCZNY
Uprzejmie informujemy, że w związku z zapisem w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do
dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Prosimy o nie składanie wniosków w roku bieżącym.
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, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 29
ustawy z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r., poz. 1162,
1981, 2105, 2270) w celu prawidłowego wykonania obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie
art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)
oraz art. 411 ust. 10j–10o oraz 10r ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973, 2127 i 2269).
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wronkach, Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki (dalej: MGOPS), tel. 67 254 00 44, adres e-mail:
mgopswronki@gmail.com.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych, pisząc na adres e-mail kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. (+48 602 24 12 39) lub
adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom, które przetwarzają dane osobowe
Administratora na podstawie zawartych z nim umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator może zostać zobowiązany na podstawie przepisów prawa do przekazania Pani/Pana danych
osobowych organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych
b) żądania ich sprostowania
c) ograniczenia przetwarzania
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci skorzystania
z dodatku osłonowego.
9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.
10. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr
14, poz. 67) i przechowywane lat 10.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do
organizacji międzynarodowej.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
tak że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

