-- DODATEK OSŁONOWY-KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L.2016.119.1)
informuję, że:
1)
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W OPOLU LUBELSKIM
reprezentowany przez DYREKTORA z siedzibą
ul. Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie
tel: 81 827-26-94
e-mail: sekretariat@cusopolelubelskie.pl
2)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
z inspektorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.cus.@opolelubelskie.pl
3) CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu przyjęcia wniosku dotyczącego
dodatku osłonowego oraz wypłaty dodatku osłonowego na podstawie:
• Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. Poz.
1);
• Rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
4) INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH
ODBIORCÓW
dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie
przepisów prawa
5) INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej
6) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa
7) PRZYSŁUGUJE PANI/PANU prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania
8) MA PANI/PAN PRAWO wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) PODANIE DANYCH OSOBOWYCH jest wymogiem ustawowym a osoba, której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania w przeciwnym razie wniosek nie zostanie
przyjęty lub zostanie bez rozpatrzenia.

