
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
(do wniosku o przyznanie dodatku węglowego) 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanym dalej: RODO), informujemy Panią/Pana, iż jako 
administrator Pani/Pana danych osobowych działamy w oparciu o przepisy prawa. Informujemy o celu, 
sposobie oraz prawach jakie przysługują Pani/Panu wynikających z przepisów prawa o ochronie danych 
osobowych:         

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 
35, 22-234 Urszulin, tel. (82) 571-30-24, e-mail: sekretariat@urszulin.eu. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@odoexpert.eu lub pisemnie 
na adres siedziby wskazany w pkt. 1. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Urząd przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe w celu: 
− obsługi wniosku o przyznanie dodatku węglowego,  
− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
− ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692) 

4. Źródło pochodzenia danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy 

5. Odbiorcy danych 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 
− organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa 
np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy. 

6. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 
celów, a po tym czasie zgodnie z przepisami archiwalnymi. 

7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
− prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, 
− prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych, 
− prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania, 
− ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,  
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana 

dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub innego właściwego organu nadzorczego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 


