
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie 
33-240 Żabno, ul Świętego Jana 3a 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dodatek                         

elektryczny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 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 

(Rozporządzenie RODO ) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, 

że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej                                      

w Żabnie, ul. Świętego Jana 3, 33-240 Żabno, zwany dalej OPS. Może Pani/Pan skontaktować się 

z Administratorem pisząc na adres e-mail: ops@zabno.pl   lub telefonując pod numer                        

(014) 645-65-60  oraz zawsze w sposób tradycyjny pisząc na podany powyżej adres ośrodka. 

2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych z którym można  skontaktować się przy 

pomocy poczty elektronicznej pisząc na adres: ops-iodo@zabno.pl   lub telefonując pod numer 695-

301-015 ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO,         

oraz  ustawy  z dnia 7 października 2022r., o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej   

(Dz. U. poz. 2127.) w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczenia rodzinnych        (Dz. 

U. z 2022r. poz.615 z późn.zm.) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 

roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w szczególności              w celu ustalenia 

i weryfikacji prawa do dodatku elektrycznego, ustalenia i dochodzenia zwrotu nienależnie 

pobranego dodatku oraz archiwizacji zgromadzonych informacji.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: osoby fizyczne lub 

prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty współpracujące z administratorem na 

podstawie zawartej  umowy lub uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, w tym operator pocztowy, kurierzy, kancelarie prawne, banki podmioty 

sektora teleinformatycznego, podmioty świadczące usługi informatyczne. Szczegółowe dane 

dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategorią archiwalną B5 tj. 5 lat licząc od roku następnego po roku 

zakończenia Pani/Pana  sprawy. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO; 

7) Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie 

jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. 

Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem mozliwości wszczęcia sprawy lub 

wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

                                                                           Administrator Danych Osobowych                                                
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