
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający siedzibę przy ul. Spacerowa 
14a, 11-036  Gietrzwałd w zakresie przetwarzania danych w dokumentacji papierowej i innych 
zbiorach danych prowadzonych przez organ 

 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem- Kierownikiem GOPS w Gietrzwałdzie można się skontaktować pisemnie na 
adres siedziby administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gops@gietrzwald.pl 

 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Macieja Żołnowskiego, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
• realizacji wniosku żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
w ramach programu "Czyste powietrze" 

• wydawania zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit „c” oraz art. 6 ust. 1 lit „e” RODO, 

• art. 411 ust.10g – 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska   

 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane - w celu weryfikacji złożonego oświadczenia - 
instytucjom uprawnionym na mocy właściwych przepisów prawa.  

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIEDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane w formie papierowej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisach archiwalnych, zaś w systemie informatycznym Sygnity "Czyste powietrze" - 
bezterminowo. 
 
 

 

INFORMACJE O BRAKU 
ZAUTOMATYZOWANEGO 
PODEJMOWANIA DECYZJI 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informa-
tycznym „Sygnity – Czyste powietrze”, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmo-
waniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
 

 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych dla realizacji w/w świadczenia na 
podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 
 

 


