
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w sprawach dotyczących dodatku osłonowego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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; dalej: RODO informujemy, że: 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Niedźwiedziu,
z siedzibą w: 34-735 Niedźwiedź 233, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. (18) 33-12-
766 , e-mail: gopsnied@pro.onet.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo.dmarek@admarek.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e  – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia
17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  ustalenia  prawa do dodatku osłonowego,  ustalania  jego
wysokości i wypłacania.

4. Wnioskowanie  o  dodatek  osłonowy  jest  dobrowolne,  tym  samym  podanie  danych  osobowych  nie  jest
obowiązkowe.  Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania  się  o dodatek.  Niepodanie danych
spowoduje brak możliwości realizacji celu.

5. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne  do  osiągnięcia  celu  oraz  przez  okres
wymagany kategorią archiwalną B10 tj.10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy,
po czym ulegną zniszczeniu (będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili  załatwienia sprawy w
której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym
zasobie  archiwalnym  i  archiwach  –  przez  czas  wynikający  z  tej  ustawy  oraz  wydanych  na  jej  podstawie
aktów wykonawczych),  z  wyjątkiem informacji  dotyczących  osób,  którym  dodatek  nie  został  przyznany,  które
przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia
stała  się  ostateczna,  lub  od  dnia  pozostawienia  wniosku  o  ustalenie  prawa  do  dodatku  osłonowego  bez
rozpatrzenia 

6. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich
udostępniania wynika z przepisów prawa, w szczególności odbiorcami którym mogą być ujawnione Państwa dane
osobowych będą strony i uczestnicy postępowań. Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym
obsługę  administracyjną,  bankową,  techniczną  i  informatyczną  GOPS.  W  szczególności  podmiotom
administrującym  systemami  informatycznymi,  serwisującym  sprzęt  informatyczny,  zapewniającymi  transport
dokumentów  i  nośników
elektronicznych,  zapewniającymi  niszczenie  dokumentów  i  nośników  elektronicznych  oraz  podmiotom
zapewniającym obsługę prawną. Odrębną kategorię odbiorców,  którym mogą być ujawnione Państwa dane są
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi
doręczania  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w  tym  m.in.  ePUAP  w  związku  z  §  8  ust.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania  formularzy,  wzorów  i  kopii  dokumentów  elektronicznych.
Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty
przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są
uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.  Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można
uzyskać kontaktując się z Administratorem.

7. Państwa adres email, który zostanie podany we wniosku będzie wykorzystany w celu przekazania rozstrzygnięcia
w sprawie na podstawie art. 2 ust.12 ustawy o dodatku osłonowym.

8. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym

decyzji będących wynikiem profilowania. 
10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  prawo do

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; prawo do ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu  wobec przetwarzania  danych;  w szczególnych  sytuacjach  przysługuje  Państwo prawo do usunięcia
danych, w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; odwołania uprzednio
udzielonej  zgody  w  zakresie,  którym  była  udzielona  bez  wpływu  na  przetwarzanie  przed  jej  odwołaniem;  w
przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora przysługuje
Państwo  prawo  do  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych,  ze  względu  na  Państwa
szczególną sytuację. 

11. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w sposób podany na stronie https://uodo.gov.pl lub
listownie na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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