
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z Rozporządzeniem 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 - RODO), 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: numer 

PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr tel., seria nr dowodu osobistego. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku węglowego 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego bez rozpatrzenia.  

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach z 

siedzibą ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 05 10, e-mail: mops@mops.gorlice.pl 

2. W MOPS Gorlice został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się telefonicznie: 

18 534 61 85 lub pocztą e –mail: iod@cuw.gorlice.pl 

3. W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym/ych celu/celach, zgodnie z podstawą 

prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne. 

7. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące prawa prawo dostępu do 

treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mi 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla 

których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa a po ustaniu ich przydatności zostaną poddane anonimizacji i zarchiwizowane. 

11. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec tych danych 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 ………………………………………………….. 
(data, czytelny podpis) 

mailto:iod@cuw.gorlice.pl

