
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Drawnie ul. Kościuszki 9, adres e-mail: ops-drawno@wp.pl 

 tel. 95 786 2450 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. 

c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku  

Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 

roku w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru 

tego zaświadczenia. 

w celu: prowadzenia postępowania, wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy, 

(przekazanie dokumentów sprawy do archiwum). 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu. 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Drawnie:  

- adres korespondencyjny:     Paweł Jackiewicz 

                                               ul. Kościuszki 9 

73-220 Drawno 

- adres e-mail:                        pjackiewicz@drawno.pl 

- telefon:                                  664773699 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

do czasu ustania celu ich przetwarzania. 

Okres przechowywania dokumentacji w sprawach zaświadczeń dla wnioskodawców 

wynosi  5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy 

przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, 

archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i 

uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane 

prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2]. 

Podanie danych osobowych jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, 

wydanie zaświadczenia lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy 

(przekazanie dokumentów sprawy do archiwum) i wynika m. in z art. 411  
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ust. 10o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ….……..……………………………….. 
                                                                                                            czytelny podpis osoby informowanej 

 

 


