
 

Klauzula informacyjna do ustawy z dnia  15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

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. U. UE. L. 119.1  z 
04.05.2016) informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z 
siedzibą przy Alei Niepodległości 6 w Bornem Sulinowie (78-449). 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Z administratorem można skontaktować się mailowo:  
bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/ Pan skontaktować mailowo: iod@bornesulinowo.pl . 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania 
administracyjnego w przedmiocie ustalenia uprawnień do dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw. 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE 
ODBIORCÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach 
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi 
mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w 
szczególności Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z 
siedzibą w Bornem Sulinowie, w celu przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także wydawania decyzji i 
rozstrzygnięć oraz udzielania świadczenia. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany 
przepisami prawa, tj. w zakresie niezbędnym do przyznania i wypłacenia 
dodatku węglowego przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania 
świadczenia, a w przypadku odmowy przyznania dodatku, przez okres 1 
roku od dnia, w którym rozpatrzono wniosek negatywnie.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie 
z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o 
treść art. 18 ust. 1 Rozporządzenia nie wpływa na tok i wynik 
postępowania administracyjnego. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli 
uzasadnione jest, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych będzie skutkowało niemożnością ustalenia prawa do dodatku 
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła, jak również wypłaty świadczenia. 
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