
Imię i nazwisko……………………………………. 

Adres ………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozporządzacie o ochronie 

danych), publ. Dz. U.UE L Nr 119, s.1 w celach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

 

………………………………………. 

Data i podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż: 

1.Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku, z siedzibą Gnojnik 363, 32-864 
Gnojnik. 

2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku jest Paulina Brzyk , tel. 14 68 69 600, wew. 
37 , e-mail: rodo@gnojnik.pl z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

-obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

- ustawa z dnia 15 września 2022 r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw  

Celem przetwarzania danych jest wsparcie finansowe – dodatek dla gospodarstw gdy głównym źródłem ciepła jest pelet drzewny, 
drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG          

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na postawie 
przepisów prawa  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa , zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym  momencie,        

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  

- ustawa z dnia 15 września 2022 r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw  

9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych wynikających  z przepisów prawa jest obowiązkowe,  z wyjątkiem danych 
osobowych fakultatywnych , których podanie jest dobrowolne . Konsekwencją nie podania przez Panią / Pana danych osobowych 
wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.  

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

 



 

Oświadczam , że zostałem (am) poinformowany(a) , iż wypłata dodatku dla gospodarstw domowych ( gdy 
głównym źródłem ciepła jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG) nie 
wymaga wydania decyzji. Informacja o wypłacie dodatku  zostanie przekazana na wskazany w niniejszym 
wniosku adres poczty elektronicznej, o ile został on wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został 
wskazany,  informację o wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych można odebrać osobiście w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku . Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.  

 

………………………………….. 

Data,  Czytelny podpis 

 


