
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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), 
informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych zdeponowanych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy
Kije, ul. Szkolna 19/1, 28-404 Kije, adres e-mail: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i
zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356
80 09 w.28

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa
w szczególności z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
energii  elektrycznej  w  2023  roku  w  związku  z  sytuacją  na  rynku  energii  elektrycznej.  Dane  osobowe  będą
przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Podstawa  prawna  przetwarzania  Państwa  danych  wynika  z szeregu  ustaw  kompetencyjnych
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy w Kijach w
tym  zacytowaną  powyżej  oraz  wykonywania  zadań  realizowanych  w  interesie  publicznym  oraz  art.6  ust.1
lit. c RODO  (UE  2016/679).  W pozostałych  przypadkach  Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie
udzielonej zgody w celu i zakresie określonym w jej treści.

Odbiorcami Państwa danych w konsekwencji ich przetwarzania mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Urzędem Gminy w Kijach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Urząd
Gminy w Kijach.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi
przepisami prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub  usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne  w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między  stronami  umowa.  Przy  czym,
niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz
nie będą poddawane profilowaniu.

W  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Państwa  danych  osobowych  przysługuje  Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.  Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną.

……………………………………………….
(data i podpis)              


