
KLAUZULA INFORMACYJNA  
skierowana do osób korzystających z świadczenia „Dodatek osłonowy” 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. nr 119/1 

z 4.05.2016 z późn. zm.) - zwane dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy 

Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Puławach 

reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Puławach dane adresowe: ul. Leśna 

17, 24-100 Puławy. 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Puławach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się kontaktować pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 83,24-100 Puławy; email: 

rodo@cuwpulawy.pl; lub telefonicznie 81 458 63 09. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego na podstawie 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 
6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Państwa zgoda na 

przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z celów przetwarzania 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). 

6.  Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać 
cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

 innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie w Puławach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Puławach w szczególności dostawcom usług informatycznych. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 

RODO; 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; prawo żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe 
przepisy o ochronie danych osobowych. 
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