Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
DODATEK ENERGETYCZNY
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Tożsamość i dane kontaktowe Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
administratora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu, przy
ul. Warszawskiej 31
Dane kontaktowe inspektora
Inspektor Ochrony Danych: Urząd Gminy Rewal ul.
Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tel. 91 384 90 11,
ochrony danych
adres e-mail: iod@rewal.pl
Cele
przetwarzania
danych Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie
osobowych
prawa do dodatku energetycznego
Podstawy prawne przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz ustawa z dnia 10
danych
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
W związku z przetwarzaniem danych w celach
Informacje o odbiorcach danych
wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być
osobowych lub kategoriach
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
odbiorców jeżeli istnieją
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na
podstawie przepisów prawa a także inne podmioty, które
na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych
umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej przetwarzają dane osobowe
w tym
podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora
danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy,
bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.
Okres, przez który dane osobowe Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do
będą przechowywane
wypłacenia dodatku energetycznego przechowywane
będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia
zaprzestania wypłacania tego dodatku.
Informacje o prawach
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych
przysługujących osobie, której
oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu, dla
dane dotyczą
którego były przetwarzane, a także zaprzestania
przetwarzania.
Informacje o prawie wniesienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
skargi do organu nadzorczego
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
Informacje, czy podanie danych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
osobowych
jest
wymogiem wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y
ustawowym czy umownym lub do ich podania a konsekwencją niepodania danych
warunkiem zawarcia umowy oraz osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
czy osoba, której dane dotyczą, wniosku
jest zobowiązana do ich podania
i
jakie
są
ewentualne
konsekwencje niepodania danych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa
Inne informacje
trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także nie
będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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