
 

 

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wrażliwego – 

dodatek do źródeł ciepła 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Białopole reprezentowana przez Wójta 

Gminy Białopole, ul. Chełmska 1,22-135 Białopole, tel. (82) 568 22 04, e-mail:   

gmina@bialopole.eu 

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod        

adresem e-mail: ktorbiczuk@bialopole.eu lub poprzez ww. dane teleadresowe. 

 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ubieganiem się o wypłatę dodatku 

   z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przez podmiot wrażliwy, który Pan/i reprezentuje. 

 

        Zakres przetwarzanych przez administratora danych osobowych obejmuje dane podane we 

wniosku: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub w przypadku jego braku seria i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi 

z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1976) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

 

* Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 

* Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

 

* Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/i iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

* Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym   

profilowaniu. 
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