
 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie w sprawie 

wniosku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem 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, zwanym dalej „RODO”, 
Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane osobowe jest Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
sekretariat@mopskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 
sekretariat@mopskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby MOPS w Kwidzynie. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CEL 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. e RODO i odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych. 

ODBIORCY DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani/Pana dane mogą 
być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
2) organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku  

z prowadzonym postępowaniem, 
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

4) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane. Następnie dokumenty w formie papierowej przekazane zostaną do składnicy akt MOPS Kwidzyn na 
okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną i na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Po upływie obowiązującego 
okresu przechowywania w składnicy akt dokumenty ulegną brakowaniu. 

PRAWA 

OSÓB, KTÓRYCH DANE 

DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, 
- ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie  
  możliwe, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to 
pozwalają. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO 

INFORMACJA 

O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie 
niemożliwością rozpatrzenia wniosku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 
 
 

PRZEKAZYWANIE 

DANYCH ZA GRANICĘ 

Administrator w ramach prowadzonych spraw nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego, czyli poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA 

ZAUTOMATYZOWANIA 

I PROFILOWANIA 

Dane Pani/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać 
profilowaniu. 

……………………………………………………. 
               Podpis 


