
KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM DODATKU ENERGETYCZNEGO  

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż: 
 
Administrator Danych Osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach 
reprezentowany przez Dyrektora Pana Artura Romanowskiego. Z Administratorem Danych Osobowych 
(ADO) mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres ul. Mickiewicza 13, 11- 430 Korsze, telefonując 
pod numer: (89) 754 00 04 lub  poprzez e- mail: mops_sekretariat@korsze.pl 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z  przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO, pisząc  
na adres e- mail: iod@korsze.pl  
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  
Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przyznania  
i zaewidencjonowania dodatku energetycznego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest  6 ust 1. lit. c) Rozporządzenia „RODO” tj. niezbędność przetwarzania danych do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. niezbędność 
przetwarzania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (…), 
w zw. z art. 5c, art. 5d oraz art. 5e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642,1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271,2376, 2490 z 2022r. poz. 1, 200, 202, 631). 
 
Odbiorcy danych osobowych. 
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. 
Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych 
usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, sądom, 
prokuraturze). Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym 
Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym 
zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych 
osobowych. 
 
Okres przechowywania danych osobowych. 
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny  
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne. 
  
Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

mailto:mops_sekretariat@korsze.pl
mailto:iod@korsze.pl


6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
 
Wymóg/ dobrowolność podania danych osobowych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do ustalania 
wysokości przyznanego świadczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
rozpatrzenia sprawy i przyznania wnioskowanych świadczeń. 

 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa. 
 
 
Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 
Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych  

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
Administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany  
i nie będzie poddawał danych decyzjom o profilowaniu. 
 


