
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca dodatku osłonowego*   

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA  Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  
(43-300 Bielsko-Biała) przy ul. Karola Miarki 11.  

2. DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail 
sekretariat@mops.bielsko.pl, telefonicznie pod numerem (33 4995 650; 33 4995 600) lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH  

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 
poprzez e-mail: iod@mops.bielsko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. CELE I PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA DANYCH  

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy skierowanej przez 
Panią/Pana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w sprawie przyznania, 
ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. W związku z tym przetwarzanie będzie 
następowało w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym oraz 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku  
o wypłatę dodatku osłonowego  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
RODO). 

Po rozpatrzeniu sprawy Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, zgodnie z ustawą  
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO). 

5. 

 

ODBIORCY LUB KATEGORIE 

ODBIORCÓW DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ 

PRZECHOWYWANE, A GDY NIE 

JEST MOŻLIWE PODANIE OKRESU 

– KRYTERIA JEGO USTALANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu jakim jest to niezbędne do 
wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze, według kryteriów określonych w Instrukcji 
kancelaryjnej oraz Instrukcji archiwalnej obowiązującej w Ośrodku (zatwierdzonej przez Archiwum 
Państwowe) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach.  

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

 

Przysługuje Pani / Panu: 

 prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania 
kopii danych 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania. 
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie po adres wskazany w punkcie 1, 2 lub 3. 

Prosimy pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień musimy upewnić się, że „Ty to TY”, czyli 

odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.  

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy 
uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia sprawy 

dotyczącej przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. Odmowa ich podania 

lub podanie danych fałszywych lub nieaktualnych może stanowić podstawę do odmowy przyznania 

dodatku osłonowego, uchylanie lub zmianę prawa do tego dodatku, w tym  rozstrzygnięcie  

w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.  

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE 

ORAZ PROFILOWANIE 

Żadne decyzje dotyczące Pani/Pana, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołujące skutki prawne wobec Pani/Pana lub 
istotnie wpływające na te decyzje, nie będą prowadzone.  
 

 

Data: ………………….   Podpis osoby przyjmującej informację:  ………………….    

 
*Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), w skrócie:  „RODO”. 
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