
 
 Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 poniżej przekazuję następujące 

informacje:  

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA  

Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA  

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: 

ops@mgops.kolbuszowa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w 

zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres 

mailowy: iod@mgops.kolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego 

obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami 

prawnymi określonymi w prawie krajowym:  

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

- Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;  

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  

- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.  

 

ODBIORCY DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom 

upoważnionym z mocy prawa.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH  

Okres przechowywania będzie zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt obowiązującym u administratora.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i 

uzupełnienia niekompletnych danych lub ograniczenia przetwarzania.  

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, W TYM 

PROFILOWANIE  

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

INFORMACJA  

O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

uniemożliwi wydanie zaświadczenia  

 

 

      …………………………………       ……………………………..……… 

       (data)    (podpis) 


