
Załącznik nr 3 do Polityki (…)  wzór informacji Administratora danych  

 

Administrator danych  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, Inspektor ochrony danych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nisku – Grzegorz Ruchaj, e mail - administratorbi@ops-nisko.pl, tel.  15 8 412 334 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 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) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  

4.5.2016, L. 119/1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-

400 Nisku, tel. 15 8 412 334, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią 

Elżbietę Tłusta. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj, e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 

8412 334. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

Rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit c) i e) Rozporządzenia 2016/679: 

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w punkcie 2); 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi, o którym mowa w punkcie 2); 

2) obowiązek prawny i realizacja zadania wynika z: ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w szczególności art. 24 (Dz. U z dnia 19 września 2022 r., poza. 1967 z 

późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U z dnia 26 październik 2022 r. Poz. 

2194).  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na, podstawie obowiązujących 

przepisów prawa w tym: wójtowie, burmistrzowie, podmioty realizujące i wypłacające, organom kontrolnym, bankowi w zakresie 

wypłaty dodatku, dostawcy poczty elektronicznej (wnioskodawców) w zakresie przekazania informacji o przyznaniu dodatku, o ile taki 

obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa lub będzie niezbędny do realizacji wypłaty dodatku. Dane mogą zostać ujawnione 

również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie realizacji różnych 

usług, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy o ich świadczenie. Z aktualną listą podmiotów przetwarzających można 

zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w siedzibie Administratora danych.  

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym celów 

archiwalnych i sprawozdawczych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. 10 lat B10 (kategoria archiwalna 

8250) zgodnie z 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. 2011 nr 14 poz. 67). Po wskazanym okresie przechowywania zgodnie z symbolem B –oznacza się kategorię archiwalną 

dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, przy czym liczby odpowiadają minimalnemu okresowi przechowywania tej 

dokumentacji, liczonemu w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia 

sprawy- dokumentacja będzie podlegała zniszczeniu.  

8.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, przenoszenia danych, jeżeli to wynika z przesłanek 

określonych z RODO. Z pełną listą uprawnień i przesłankami może się Pan/Pani zapoznać u Administratora danych dostępnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku w Sekretariacie lub umieszonej na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej; 

http://www.nisko.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie pisemnego 

lub elektronicznego wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustnego, skierowanego do Administratora danych ul. 

Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, tel/fax 15 8412334, e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl. 

 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem1. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, tel. 606-950-000 gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

naruszyłoby przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem: Ustawowym i wynika z przepisów prawa i jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do podania danych a konsekwencją niepodania danych przez Pana/Panią danych jest: Brak możliwości rozpatrzenia 

Pana/Pani wniosku i realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w punkcie 3 klauzuli 

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.  

 

  ……………………………../…………….. 

 (Podpis osoby zapoznającej  się z niniejszą informacją i data) 

                                                           
1 Gdy nie dotyczy należy przekreślić   
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Zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

Informuję:  

 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla 

gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał 

adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał 

adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając 

ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu 

informacji o przyznaniu dodatku 

 

      .......................................... 

      Podpis wnioskodawcy i data  

 

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 10 § 1 ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000z późn. zm.) może Pan/Pani brać czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a w przypadku konieczności wydania decyzji przed jej wydaniem 

wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

                  .......................................... 

                            Podpis wnioskodawcy i data 


