
Klauzula infonnacyjna - DODATEK NA NIEKTORE ZRODI:.A CIEPI:.A 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo 
(dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem moina si~ kontaktowac pisemnie, za pomOCq poczty tradycyjnej 
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailowq pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moina si~ 
kontaktowac pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lIit. c) i e) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych), w zwiqzku z ustawq z dnia 15 wrzesnia 2022 r. 
o szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie niektorych zrodel ciepla w zwiqzku 
z sytuacjq na rynku paliw, ustawq z dnia 14 pazdziernika 1960 r. Kodeks 
post~powania administracyjnego oraz Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu 
i Srodowiska z dnia 20 wrzesnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku 0 wyplat~ 
dodatku dla gospodarstw domowych z tytulu wykorzystywania niektorych irodel 
ciepla. 
4. Przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana imienia i nazwiska oraz 
numeru PESEL odbywa si~ w celu realizacji zadan z zakresu ustawy z dnia 
15 wrzesnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie niektorych irodel 
ciepla w zwiqzku z sytuacjq na rynku paliw, tj. weryfikacji danych, rozpatrzenia 
wniosku 0 wyplat~ dodatku, przyznanie dodatku, realizacji wyplaty, a gdy zasadne: 
odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku, 
rozstrzygni~cia w sprawie nienaleinie pobranego dodatku oraz archiwizacji 
dokumentow. 
5. Pani/Pana dane osobowe zostaly podane przez wnioskodawc~ skladajqcego 
wniosek 0 przyznanie dodatku z tytulu wykorzystywania niektorych irodel ciepla. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub 
organizacji mi~dzynarodowej. 
7. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom tylko na 
podstawie przepisow prawa. 
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane b~dq przez 
okres niezb~dny do realizacji celu, dla jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie 
z terminami wynikajqcymi z przepisow prawa (w szczegolnosci dotyczqcych 
archiwizacji) . 
9. Osoba, ktorej dane dotyczq rna prawo do zqdania od Administratora dost~pu 
do danych osobowych, ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
10. Skarg~ na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urz~du Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 
11. Podanie danych osobowych wynikajqcych z przepisu prawa jest wymogiem 
ustawowym, koniecznym do wykonania obowiqzkow Administratora. Odmowa 
podania danych wiqzac si~ b~dzie z brakiem moiliwosci rozpatrzenia czy zloienia 
wniosku. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 


