Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w sprawach dotyczących zakupu preferencyjnego paliwa stałego
Zgodnie z art. 13 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),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@inowlodz.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art.6 ust.1 lit. c, e – tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego
z realizacji przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi.
4. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu ustalenia prawa do dokonania
zakupu preferencyjnego paliwa stałego, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
5. Wnioskowanie o zakup preferencyjny paliwa stałego jest dobrowolne. Podanie danych staje
się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak
możliwości realizacji celu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz
przez okres zgody z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną
w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać
kontaktując się z Administratorem.
8. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organów międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje żądanie
następujących uprawnień:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych
– w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa; z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 17 pkt. 3 RODO,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych
dla swoich celów.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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