
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1,
dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Olszewo-Borki  z  siedzibą  
w Olszewie-Borkach przy ul. Wł. Broniewskiego13, 07-415 Olszewo-Borki.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez email: sekretariat@olszewo-borki.pl

- telefonicznie: Tel. 29 761 31 07, 505 778 625

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych.  Inspektor  to  Osoba  z  którą  może  się  Pan/  Pani
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez email: iod@olszewo-borki.pl

3.  Administrator  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO
w zw.   z ustawą z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie  odbiorców
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2127 ze zm) tj. w celu obsługi wniosku o przyznanie dodatku elektrycznego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
e prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawą z dnia 7 października 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z
sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.  j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm) tj.  w celu obsługi wniosku o
przyznanie dodatku elektrycznego.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się

…..…………………………………
                                                                                                                               (data,czytelnie imię i nazwisko)


