
KLAUZULA INFORMACY JNA - DODATEK OSt.ONOWY 

Zgodnie z art . 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych informujemy, te: 

1. Administratorem Panil Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo z siedzibq: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem motna si~ kontaktowac 
pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
lub drogq mailowq pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl 

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Oanych - Paniq Marzann~ Juchner. 
Z Inspektorem Ochrony Oanych motna si~ skontaktowae pod adresem mailowym: 
iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj . przetwarzanie jest niezb~dne do wypefnienia obowiqzku 
prawn ego ciqtqcego na administratorze, w celu realizacji : 
- ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 0 dodatku osfonowym, 
- rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru 
wniosku 0 wypfat~ dodatku osfonowego, 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego w zakresie 
prowadzenia post~powan , w tym przesytania informacji 0 przyznaniu dodatku ostonowego 
oraz wydawania decyzji 0 odmowie przyznania dodatku osfonowego, uchylenia lub zmiany 
prawa do tego dodatku oraz rozstrzygni~cia w sprawie nienaletnie pobranego dodatku 
ostonowego; 
- art. 6 ust. 1 lit. a ROOD, tj. na podstawie zgody udzielonej na przetwarzanie numeru 
telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu usprawnienia kontaktu z wnioskodawcq; 
- art. 9 ust. 2 lit. bROOD, tj. przetwarzanie jest niezb~dne do wypefnienia obowiqzk6w 
w dziedzinie zabezpieczenia spotecznego i ochrony socjalnej. 

4. Odmowa podania danych osobowych jest r6wnoznaczna z brakiem mozliwosci 
skorzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego w ww. ustawach. 

5. Odbiorcami PanilPana danych mogq bye tylko te podmioty, kt6re b~dq uprawnione do 
dost~pu do nich zgodnie z obowiqzujqcym prawem. 

6. PanilPana dane b~dq przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa 
(w szcieg61nosci dotyczqcych archiwizacji) . 

7. Przysfuguje Pani/Panu prawo dost~pu do tresci swoich danych, sprostowania, usuni~cia 
lub ograniczenia ich przetwarzania, a takZe zgtoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z 
innych praw zgodnych z obowiqzujqcymiregulacjami prawnymi. 

8. Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urz~du Ochrony Oanych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
dotyczqce ochrony danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane w spos6b zapewniajqcy poufnosc, 
integralnosc oraz dost~pnosc zgodnie z przepisami prawa obowiqzujqcymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

10. Pani/Pana dane nie b~dq przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji 
mi~dzynarodowych . 

11. Pani/Pana dane nie b~dq podlegafy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym 
profilowaniu. 

Zapoznatam/Zapoznafem si~ z klauzulq Informacyjnq 

Data i podpis 


