KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI
PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO
CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie zaświadczenia w związku
z programem Czyste powietrze jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie,
z siedzibą przy ul. Grota-Roweckiego 1, oraz numerem kontaktowym: 43 841 36 56 i adresem e- mail:
kontakt@mgopsdzialoszyn.pl reprezentowanym przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działoszynie.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
dr Magdalena Kuszmider
Kontakt email: magdalena@kuszmider.com.pl
Kontakt listownie na adres MGOPS: ul. Grota Roweckiego 1; 98-355 Działoszyn
Telefon: 607 770 718
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego w związku z programem „Czyste powietrze”, oraz z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 t.j.), Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020
r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
(Dz.U. z 2020r. poz. 1713), Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.
z 2020r. poz. 111 t.j.), Ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2020r. poz. 256 t.j.)
3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom, które na podstawie
zawartych z Administratorem umów powierzenia, realizują obsługę techniczną i serwisową Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z postępowaniem dotyczącym
wydania zaświadczenia, a następnie będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją
kancelaryjną w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2020r. poz. 164 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
5. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. do usunięcia danych osobowych;
d. do ograniczenia przetwarzania danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wydania zaświadczenia.

