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Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy: 

Dane 

Administratora 

danych osobow. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z siedzibą we Wronkach (MGOPS) 

• adres siedziby: ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki;  

• e-mail: mgopswronki@gmail.com,  

• tel./fax (67) 25 400 44 

Dane Inspektora 

ochrony danych 

os. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych realizuje Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: 

• na adres siedziby Administratora,  

• elektronicznie na adres: kontakt@smart-standards.com,  

• pod numerem tel. 602 24 12 39. 

Cele i podstawy 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i wykonywania zadań władzy publicznej (art. 6 ust. 1 
lit e RODO), w celu realizacji zadań określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 7 października 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243) tj.: weryfikacji 
danych, potwierdzenia posiadanych uprawnień, wymiany korespondencji, rozliczenia świadczeń i 
ewentualnego dochodzenia roszczeń, rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych, przyznania, realizacji wypłaty, a gdy zasadne odmowy przyznania dodatku, wydania 
decyzji w sprawie nienależnie pobranego dodatku. 

Kategorie 
danych 
osobowych 

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych brane są pod 
uwagę w szczególności: 
1) przepisy art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 29–30a ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), które stosuje 
się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to 
gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 27 ust. 3, 

2) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa 
odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). 

Odbiorcy danych 
osobowych 

1) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej, 
2) kontrahenci Administratora w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej z nim 

współpracy;  
3) osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej; 
4) podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz 

Administratora;  
5) jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych itp. 

Okres 
przetwarzania 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu,  

w którym zostały zebrane oraz przez okres wymagany przepisami dot. archiwizacji dokumentacji.  

Prawa osób 
fizycznych w 
związku z 
przetwarzaniem 
danych 
osobowych 

1. prawo żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
2. prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
5. prawo żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 
6. prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z 

szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO 

Udostępnianie 
danych 

Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być 
udostępnione sądom i organom państwa na ich wniosek. 

Dobrowolność 
podania danych 

Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na 
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty 
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elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie 
wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, burmistrz, 
odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od 
tego organu informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. 

Prawo do skargi Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy 
prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 
2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00. 

Transfer danych i 
ich profilowanie  

Dane osobowe mogą być przekazywane  do państw trzecich zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 
(UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących 
przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
RODO.  
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