
 

POLITYKA OCHORONY DANYCH OSOBOWYCH  

                                            

 

 

Klauzula informacyjna   

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

 

W związku z realizacją wymogów 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, 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Janowa Lubelskiego,                               

z którym mogą się Państwo kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim                          

ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724330 lub mailowo na adres e.mail: 

sekretariat@janowlubelski.pl. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 

uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Urzędzie 

Miejskim w Janowie Lubelskim, Panem Pawłem Wiśniewskim, osobiście  w Urzędzie Miejskim, za 

pośrednictwem poczty, na adres Administratora lub mailowo na adres e-mail: iod@janowlubelski.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celu ustalenia prawa do dodatku węglowego, ustalania jego 

wysokości i wypłacania na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 

16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz  

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                   

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego bez rozpatrzenia. Ponadto Wnioskodawca potwierdza, że wykonał w imieniu 

Administratora obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 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, wobec członków gospodarstwa domowego 

wskazanych we Wniosku o przyznanie dodatku węglowego. 

4. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko; 

obywatelstwo, pesel, seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, nr tel., 

adres poczty elektronicznej, nr rachunku bankowego Wnioskodawcy oraz imię i nazwisko, pesel; 

seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania osób wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego Wnioskodawcy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy 

ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne 

podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez okres wynikający z regulacji 

prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu              

o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Następnie będą 

archiwizowane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
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a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                       

w przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,   

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,       

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,      

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                     

z przepisów prawa;  

d) 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, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  - osoba, której dane dotyczą, 

wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:       

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora,       

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,                        

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa                

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,                                

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim                   

w Janowie Lubelskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   

        

                                Administrator Danych Osobowych 

 

 
 


