Klauzula informacyjna dot. wydawanie zaświadczeń na żądanie strony ws. wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego w związku z Programem „Czyste powietrze”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu z siedzibą 34-735 Niedźwiedź
233; tel. 183312776, 183312766; e-mail gopsnied@pro.onet.pl
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod numerem telefonu 600
067995, e-mail: odo.dmarek@admarek.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, jak również przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, w celu wydania zaświadczeń dla osób fizycznych,
które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”)
lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych
dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze” (zwanego dalej: programem) na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411
ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast wniosków, w związku z art. 29 Ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
2. Podanie danych osobowych wynika z Art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo
ochrony środowiska i Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 października 2020 roku w
sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego nas jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia. Nie podanie danych
osobowych uniemożliwi realizację wniosku (wydania zaświadczenia).
3. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie
Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim
podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym
wykazem akt prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej (przez okres
wymagany kategorią archiwalną B5, tj. 5 lat licząc od roku następującego po
zakończeniu sprawy). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do prawo dostępu do treści swoich
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także
zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi
regulacjami prawnymi.
8. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

dotyczące ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

