
 KLAUZULA INFORMACYJNA - „Dodatek gazowy”

Zgodnie z 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 (dalej RODO)  informuje, że  Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejskie Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice:

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul.
Gdańska 7, 95-200 Pabianice, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach, zwaną dalej „Administratorem”.

2. Można  skontaktować  się  z  Administratorem  pisząc  na  adres:  Miejskie  Centrum  Pomocy  Społecznej,  ul.
Gdańska 7, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 89 35, e-mail: sekretariat@mcps.pabianice.pl lub za pośrednictwem
powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej  „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na
adres: iod@mcps.pabianice.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e  – tj. przetwarzanie jest niezbędne
do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  wynikającego  z realizacji  przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.  o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w
związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.2687 z dnia 2022.12.20 ) oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania  zadania  realizowanego  w interesie  publicznym lub  w ramach sprawowania  władzy  publicznej
powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do o refundację podatku VAT i ustalania
jego wysokości i wypłacania.

5. Wnioskowanie o refundację podatku VAT  jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych
spowoduje brak możliwości realizacji celu.

6. Pani/Pana dane oraz wskazanych przez Panią/Pana osób będą przechowywane w formie papierowej nie dłużej
niż  jest  to  konieczne  do  osiągnięcia  celu  oraz  przez  okres  10  lat  wymagany  przez  przepisy  prawa,  w
szczególności  zawarte  w instrukcji  kancelaryjnej  Miejskiego  Centrum Pomocy  Społecznej  w Pabianicach
(Zarządzenie 11/2014 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z 10.09.2014 r. z
późn. zm).

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej oraz mogą
być  m.in.:  operator  pocztowy,  bank,  podmiot  świadczący  dla  Administratora  usługi  prawne  oraz  organy
publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe
dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

8. W związku  z  przetwarzaniem Państwa  danych  osobowych  przysługują  Państwu  następujące uprawnienia:
prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia
danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych -  w przypadku,  gdy:
osoba,  której  dane  dotyczą  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych,  przetwarzanie  danych  jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

9. W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  przez  Administratora  mają  Państwo  prawo
wniesienia skargi  do organu nadzorczego:  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  organizacji  międzynarodowej,  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi informacjami

(data i czytelny podpis)


