
„KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH” 
 

……………………., ……… 2021 r. 

  (miejscowość i data) 

 

….. ………………………                           
(nazwa Administratora, adres) 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie 

33-240 Żabno ul. Świętego Jana 3a 

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych ops-iodo@zabno.pl,  14-645-64-33 

lub 14-645-65-60 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

W sprawach prowadzonych postepowań administracyjnych z zakresu dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit.c rozporządzenia RODO w 

związku z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. ( Dz.U. 2019r. 

poz. 2133 z późn. zmianami) oraz na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia  

10 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 2021r. poz.716 z późn. zmianami) pracownicy administratora, 

inne organy realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

pracownicy administratora, administratorzy lokali mieszkalnych, podmioty wypłacające 

świadczenia, podmioty świadczące usługi pocztowe, Gmina Żabno. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  zgodnie z obowiązującymi u 

administratora przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (nie dłużej niż 5 lat)  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje 

umorzeniem prowadzonego postępowania administracyjnego lub brakiem możliwości 

wykonania decyzji administracyjnej. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 
     (pieczęć i podpis upoważnionego pracownika)    (data i potwierdzenie odbioru pisma) 

 

 

mailto:ops-iodo@zabno.pl

