
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 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 (zwanej dalej RODO), 

informuję że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudniki z siedzibą w przy ul. Wojska Polskiego 12A, 

46-325 Rudniki, 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować                   

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: 

iod@rudniki.pli nr tel. 34 3595072 w. 11 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań art.24 ustawy z dnia 15 września 2022r o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 

poz. 1967) oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym.  

5. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez złożenie przez osobę ubiegającą się wniosku o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła określonego 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz.1974), 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odmowa podania danych wiązać się będzie  

z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 

7. Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom i instytucjom, jeżeli reguluje to przepis prawny 

8. Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt..4, a po 

tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany. 
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