
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych w związku dodatkiem gazowym

________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Lublińca  z  siedzibą
w Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

2.  Administrator  wyznaczł  Inspektora  Ochrony Danych,  nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  oraz  korzystania  z  praw  związanych
z  przetwarzaniem  danych,  które  pozostają  w  jego  zakresie  działania.  Dane  kontaktowe  Inspektora
Ochrony  Danych:  inspektor@lubliniec.pl,  adres  do  korespondencji:  42-700  Lubliniec
ul. Paderewskiego 5.
Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust  1.  lit.  c  RODO
(przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze)
w  celu  podjęcia  działań  następczych  związanych  ze  złożonym  przez  Panią/Pana  wnioskiem
ws. dodatku gazowego w nawiązaniu do Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.  o szczególnej  ochronie
niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.2687)
wraz z aktami wykonawczymi. 

3.  Pani/Pana  dane  możemy  przekazywać  podmiotom  przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie
oraz  organom  lub  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa  np.  sądom,  organom  ścigania  lub  instytucjom  państwowym  gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

6.  Dane  osobowe  zgromadzone  na  potrzeby  rozpatrzenia  wniosku,  będą  przetwarzane,  w  tym
przechowywane,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach oraz 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,  przez  okres  10  lat,  zgodnie  z  kategorią
archiwalną  B10,  a  w przypadku zmiany kategorii  archiwalnej  dokumentacji  przez okres zgodny ze
zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 
b)  prawo żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych osobowych w przypadkach,  o  których mowa
w art. 16 RODO; 
c)  prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w art. 18 RODO;
d)  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w sytuacji  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO); adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia 
wniosku. 


