
KLAUZULA INFORMACYJNA- DODATEK WĘGLOWY  

  

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)   

(dalej: RODO)  uprzejmie informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków  

(dalej: CUS) reprezentowane przez Dyrektora CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02 

91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować 

telefonicznie pod numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie na adres e-mail: 

kontakt@smartstandards.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Gminie Czarnków  i jej jednostkom organizacyjnym.   

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego,  

na podstawie wniosku stanowiącego załącznik w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

16 sierpnia 2022 r. wydanego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w ramach 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej  i samorządowej 

oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom (np. wykonawcom i podwykonawcom, 

zleceniobiorcom Administratora), którym powierzono przetwarzanie takich danych na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,  

o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami 

o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej.  

7. Ma Pani/Pan prawo do: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania dodatku.   

9. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,  w tym ich 

profilowaniu.  

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  o ochronie tych 

danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).  

 

Z powyższymi informacjami zapoznałam (łem) się i je rozumiem 

           

                                                                             …………………………………………………………………… 

                                                                                                (czytelny podpis osoby lub osób informowanych) 

 

 

  


