
Obowiązek informacyjny RODO 

realizacja świadczeń z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Gmina Kuźnia Raciborska, dane kontaktowe: ul. 

Słowackiego  4, 47-420 Kuźnia Raciborska. 

2. W urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do niego 

znajdują się na stronie BIP i w sekretariacie Urzędu (iod@drmendyk.pl). 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw, w związku z art. 6 ust 1 lit e) zadanie realizowane w interesie publicznym. 

4. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. 

archiwizacji dokumentów. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

    • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,  

    • sprostowania danych osobowych,  

    • żądania usunięcia danych,  

    • żądania ograniczenia przetwarzania,  

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:  

a. związanych z przyznawaniem, ustalaniem wypłatą świadczeń przysługujących na 

mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w szczególności w celu 

rozpatrzenia wniosku, wydania rozstrzygnięcia w sprawie, przyznania / odmowy 

przyznania świadczenia, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na 

Administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 15 września 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliw wraz z aktami wykonawczymi; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi właściwymi aktami prawnymi;  

b. archiwalnych, kontrolnych, związanych z rachunkowością, w szczególności w celu 

realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawą o rachunkowości, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c. w celu przekazania rozstrzygnięcia w sprawie na Państwa adres e-mail (o ile nam go 

Państwo podali), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; w celach kontaktowych – adres 

email, numer telefonu. Wyjaśniamy, iż podanie danych dodatkowych 

(„nieobowiązkowych”) - np. adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie 

państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych we wniosku stanowi 

Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora;  

d) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/ z wyjątkiem 

organów władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

d)  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych.  

7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: prawo dostępu do danych osobowych      

Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania 

sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych; prawo 



ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – dotyczy danych nieobowiązkowych wskazanych 

we wniosku: adres e-mail, numer telefonu. 

8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

poddane profilowaniu, a także wysyłane poza obszar UE. 

 

 

 

 

 

                                                     …………………………………………………………… 

                                                                               Podpis wnioskodawcy 


