
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
zku z przetwarzaniem danych osobowych

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - , e:

Administratorem Pa stwa danych jest
Dworcowa 7, 62-200 GNIEZNO, tel. 61 426-25-82, e-mail: mops@mops.gniezno.pl;

si Pa stwo kontaktowa
we wszystkich sprawach dotycz cych przetwarzania danych osobowych za po rednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pa stwa dane osobowe b d przetwarzane w celu przyzna
energetycznych wynikaj cych z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
Podstaw przetwarzania Pa stwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
RODO, w zwi zku z ustaw z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych oraz
Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia
2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu rodowiskowego, wzoru kwestionariusza
wywiadu oraz o wiadczenia o stanie maj
domowego, a tak e wzoru legitymacji pracownika upowa nionego do przeprowadzenia wywiadu.
Podstaw art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyra ona przez Pa stwa
zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych ni wymaganych
przepisami prawa dla realizacji wiadczenia.
Pa stwa dane b d przechowywane przez okres zwi zany z realizacj wiadcze a nast pnie z
uwzgl

cy z Rozporz
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wy

6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach., tj. przez
okres 5 lat.
Pa stwa dane b d zautomatyzowany, lecz nie b d podlega
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu.
W zwi zku z przetwarzaniem Pa Pa stwu nast puj ce
prawa:
a) prawo dost pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofni z prawem

ciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych narusza
dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Pa stwa danych osobowych wymaganych dla realizacji wiadczenia na podstawie
Ustawy jest obowi zkowe nieprzekazanie danych skutkowa b dzie brakiem mo liwo ci
rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Pa stwa danych osobowych oznaczonych jako
dobro onego wniosku.
Pa stwa dane mog zosta cym z upowa nienia administratora,
maj cym dost p do danych osobowych i przetwarzaj cznie na polecenie



administratora, chyba e wymaga tego prawo UE lub prawo pa
zewn trznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak e


