
    Miejscowość………...……….. dnia………...2022r.

OŚWIADCZENIE 
O MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU DODATKU WĘGLOWEGO

Ja niżej podpisany……………………………………, zam…………………………………………..
oświadczam, że nie wskazałem/łam adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku
dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku
paliw  i  zostałem/łam  pouczony/a  o  możliwości  odebrania  informacji  o  przyznaniu  dodatku
węglowego w siedzibie organu, tj. w…………………………

…………………………………………………
 ( czytelnie imię i nazwisko)



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Legnickim Polu
Adres: Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

Telefony: 76 858 28 23
e-mail: kontakt@gops-legnickiepole.pl

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (Plac Henryka Pobożnego 6, 

59-241 Legnickie Pole).

2) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek
wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, można  skontaktować się z nim pod adresem: iod@centrumbip.pl. 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. c, art.6 ust. 1 lit. e, w celu realizacji ustawowych zadań GOPSu, tj.: na
podstawie aktów prawnych regulujących działanie GOPS w tym m.in.:   
a) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
b) Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.,
c) Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014 r.,
d) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.,
e) Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  z dnia 7 września 2007 r.,
f) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
g) Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.,
h) Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.,
i) Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.
j) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.
k) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
l) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
m) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 sierpnia 1994 r.
n) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.
p) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
r) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 11 czerwca 2001 r.
s) Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
    w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
    wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
t) Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
     uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w
     szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
u) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia
2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego i zweryfikowania
dochodu Pani/Pana gospodarstwa  domowego . Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-
mail).
w)Podanie  danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów oraz  rozporządzenia  Ministra  Klimatu i  Środowiska z dnia  16
sierpnia 2022  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku  węglowego jest  niezbędne  do  ustalenia  prawa  do  dodatku  węglowego  i
zweryfikowania Pani/Pana gospodarstwa  domowego . Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu
e-mail).
z) Ustawa oszczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r.
W przypadku związania się umową cywilno-prawną podstawią przetwarzania będzie art.6 ust. 1 lit. b.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przetwarzają 
dane osobowe. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres       
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych; 
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych; 
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki; 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.      
   ……………………………
         Data,  imię i nazwisko

mailto:iod@centrumbip.pl

