
KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Dane administratora 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 
ul. Starowiejska 2 

 

Inspektor ochrony danych  
 

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Mszanie Dolnej jest: Michał Stachowicz 
Dane kontaktowe do inspektora: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, email:mstachowicz25@gmail.com,  
miejsce do kontaktu osobistego: siedziba MOPS w 4-tą środę miesiąca  od 

godz. 13.00 – 14.00 
 

Cel i podstawa 

przetwarzania  

Ustalanie uprawnień do:             
- dodatku osłonowego, ustalenia jego wysokości, oraz  wypłata dodatku. 
 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 
 

Art. 2 ust. 14, art. 6 ust 1 lit. C, e Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym (Dz. U z 2022r., poz.1),  oraz  aktów  wykonawczych wydanych na  

jej podstawie w związku z art. 411 ust. 10N  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 Ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Odbiorca danych 

osobowych 
 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i 

jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych 

przepisów prawa 
Przekazywanie danych do 

państwa 

trzeciego/organizacji 

międzynarodowej oraz ich 

podstawa 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych 
 

 

 

Okres przechowywania 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w 

szczegółowych przepisach prawa 

Informacja o prawie 

dostępu do treści danych 

oraz prawo sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, 

prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania 

(szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), 

prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do 

przetwarzania tych danych). 

 

Obowiązek 

poinformowania strony o 

prawie wniesienia skargi 

do PUODO 
 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

 

Wymóg, warunek podania 

danych 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przyznania świadczeń 
 

 

Sposób przetwarzania 

danych i konsekwencje 

przetwarzania  
 

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach 

papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.  
 

 

        

        
       ..………………………………………………….. 
         podpis 


