
 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Rybniku 

ul. Żużlowa 25 
44-200 Rybnik 

 

WNIOSEK  

O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO 

 

Załącznik nr 1  

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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), 

zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). 

1. Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 

Rybnik, adres e-mail: ops@opsrybnik.pl  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej iod@opsrybnik.pl lub 

pisemnie na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik. 

3. Państwa dane będziemy przetwarzać: 

(a) w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego, co stanowi 

obowiązek prawny spoczywający na Administratorze oraz stanowi realizacje interesu 

publicznego wynikającego z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 

2003r. i art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO; 

(b) w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku 

prawnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO); 

(c) adres email, który zostanie podany we wniosku będzie wykorzystany w celu przekazania 

rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie art. 2 ust.17 ustawy o dodatku węglowym; 

4. Upoważnienie do ustalania prawa do dodatku węglowego zostało nadane przez Prezydenta 

Miasta Rybnika, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Kierownik OPS, personel obsługujący, osoby 

upoważnione, Prezydent Miasta Rybnika, inne podmioty przewidziane w przepisach 

szczególnych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów oraz rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego jest 

konieczne do jednoznacznej identyfikacji wnioskodawcy oraz gospodarstwa domowego z 

uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. 

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail). 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 

celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 

określonych, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, prawo do 

ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególnych 

sytuacjach przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, w przypadkach, gdy 
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przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

 

 

 

 

 

…...……………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy)  


