
KLAUZULA INFORMACYJNA – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. 

Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek, który wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można 

się skontaktować pod adresem mailowym: iod@pomiechowek.pl. 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosku  o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych 

jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 

okres wymagany kategorią archiwalną B5 tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia 

Państwa sprawy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO 

przesłanek, następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych 

osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia 

wniosku. 

 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                                          (podpis)                               


