
KLAUZULA 

INFORMACYJNA – dodatek 

węglowy 
 

Na podstawie 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, tzw. „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach 

z siedzibą pod adresem: 32-551 Babice ul. Krakowska 56, e-mail: ops@babice.pl reprezentowany 

przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować poprzez e-mail ochrona.danych@babice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku 

węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych 

nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. 

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 

okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku 

zakończenia Państwa sprawy. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank  oraz organy 

publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. 

Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących 

uprawnień: prawa 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; 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. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Administratora Danych Osobowych. 

 

 

Marta Musiał 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

e-mail: ochrona.danych@babice.pl 

Agata Pałka 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Babicach  
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