
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ś�wiadczenie – ddoatek węglowy

na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  oso. b  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo. lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.), dalej zwanego  „RODO”, niniejszym informuje się, z:e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Os.rodek Pomocy Śpołecznej
w  Ciechanowie  z  siedzibą  przy  ul.  H.  Śienkiewicza  32D,  06-400  Ciechano. w,  adres  e-mail:
kontakt@mopsciechanow.pl tel. 23 672 20 91.  
2. Śposoby  kontaktu  z  inspektorem  ochrony  danych  w  Miejskim  Os.rodku  Pomocy
Śpołecznej  w  Ciechanowie:  Panią  Anną  Pogorzelską  -  adres  korespondencyjny:  ul.  H.
Śienkiewicza  32D,  06-400  Ciechano. w,  -  adres  e-mail:
inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl - nr telefonu: 23 672 20 913 Cele przetwarzania
i podstawa prawna
3.  Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  ze  względu  na  koniecznos.c.  wypełnienia  obowiązku
prawnego ciąz:ącego na Administratorze w związku z realizacją przepiso. w ustawy z. z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 2022 r., poz. 1692 ze zm.), a więc w celu wykonywania
obowiązko. w  prawnych  –  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  RODO.  Podstawę  prawną  przetwarzania
Pan. stwa danych osobowych stanowią przepisy ww. ustawy.
4 Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Pan. stwa wniosku oraz informacji przez
Pan. stwa  przedłoz:onych  w  toku  ubiegania  się  o  udzielenie  s.wiadczenia.  Zakres  ten znajduje
odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania.
5 Podmioty, kto. rym dane mogą zostac. udostępnione lub powierzone
 Podmioty i organy, kto. rym Administrator jest zobowiązany lub upowaz:niony udostępnic.  dane
osobowe  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepiso. w  prawa  (w  szczego. lnos.ci:
instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy 
wymiaru sprawiedliwos.ci, itp.).Podmioty upowaz:nione na podstawie odrębnych porozumien.  w
zakresie wykonywania czynnos.ci zmierzających do realizacji celo. w wynikających z odrębnych
umo. w z nimi zawartych (powierzenie).
6 Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłuz:ej niz:  do kon. ca realizacji wskazanych powyz:ej celo. w
przetwarzania,  z  zastrzez:eniem  z:e  okres  przechowywania  danych  osobowych  moz:e  zostac.
kaz:dorazowo  przedłuz:ony  o  okres  przewidziany  przepisami  powszechnie  obowiązującego
prawa,
7 Prawa oso. b, kto. rych dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pan. stwu prawo do:
a dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b sprostowania (poprawienia swoich danych);
c uzupełnienia swoich danych;
d ograniczenia przetwarzania;
e wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Śtawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iz:  przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO.
8 Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z tres.ci ustawy o 
dodatku węglowym, ich niepodanie uniemoz: liwi skuteczne ubieganie się i skorzystanie przez 



Panią/Pana z form wsparcia uregulowanych w jej tres.ci.
9  Przekazanie  danych  osobowych  do  pan. stwa  trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
lub organizacji międzynarodowej.
10 Śposo. b przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą byc. przetwarzane w sposo. b zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.
11 Dodatkowa informacja
Informujemy  ro. wniez: ,  z:e  Administrator  dokłada  wszelkich  staran. ,  aby  zapewnic.  niezbędne
s.rodki  fizycznej,  technicznej  i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich
przypadkowym,  lub  umys.lnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa 
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