
Klauzula informacyjna  

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła 

Zgodnie z art. 13 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej „RODO”, informuję:  

 
Co to jest RODO:  
RODO to Rozporządzenie 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. 

RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi i wiedzę o tym, co się z nimi 
dzieje. 

Dzięki RODO ma Pan/Pani prawo: 

− dostępu do treści swoich danych osobowych;  

− do sprostowania lub uzupełnienia danych np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub 
niekompletne;  

− do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); 

− do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

− jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma 
Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach: 
Przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu m.in. realizacja świadczeń zgodnych 
ze złożonym wnioskiem, przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne, dba, by 
Pana/Pani dane były aktualne, prawidłowe, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność. 

W jakim celu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane: 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 
15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw, tj.: 

− weryfikacji danych, 

− rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

− przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła, 

− realizacji wypłaty, 
a gdy zasadne: 

− odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenia lub rozstrzygnięcia w 
sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, umorzenia postępowania decyzyjnego. 

oraz  

− archiwizacji dokumentacji. 
 
Jakie dane Wnioskodawców przetwarzamy (w tym członków gospodarstwa domowego, 

przedstawicieli): 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przetwarza dane zamieszczone we wniosku 
o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 
dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych. 
 



Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych brane są pod uwagę 
w szczególności:  

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);  

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: 

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w 
art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
615 i 1265), b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),  

c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),  

d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);  

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w 
art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1191). 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:  

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw,  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 20 września 2022 r. w 
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła,  

- oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

- art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła bez rozpoznania. 

Okres przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 5 RODO dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 
której dane dotyczą. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do 
osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną. 

Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być m.in.: podmioty i organy uprawnione na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, z którymi zawarte zostały 
umowy powierzenia/podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmioty, z którymi 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę na świadczenie usług prawnych, informatycznych i 
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych, na 
świadczenie usług prawnych; inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych 
osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem 
lub Podmiotem przetwarzającym. 
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 
 



W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych we Wniosku o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest:  

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 
Siedziba Administratora Danych Osobowych: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 10 
tel. 32 3933756, e-mail: iod@um.tgory.pl 
 
Pana/Pani dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu, którym jest: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowskich Górach (ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry), realizujący na rzecz 
Administratora Danych Osobowych zadania w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających 
z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9 
tel. 32 476 85 11, iod@mopstg.pl 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli 
 
 
 

                         ……………………………………………… 
                  Data i podpis 
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