
 

 

 

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie (zwany dalej 

Administratorem lub Ośrodkiem). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: sekretariat@ops.zawadzkie.pl 

lub nr tel. (77) 46 22 095. 

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy finansowej – przyznania i wypłaty 

dodatku mieszkaniowego. 

4. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z 

późn. zm.). Przetwarzanie danych odbywa się przez upoważnionych do tego pracowników 

Administratora. 

5. Z uwagi na realizację publicznych zadań przez Administratora, pozyskane dane osobowe posiadają 

ustawową podstawę prawną do ich przetwarzania, dlatego ich przetwarzanie nie wymaga zgody osoby, 

której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator 

danych.  

6. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku odbywa się z wykorzystaniem 

metod tradycyjnych oraz cyfrowych. Dbamy o to, aby dane osobowe, niezależnie od sposobu ich 

przetwarzania, były dobrze zabezpieczone w wymagany prawem sposób przed ich wykorzystaniem 

przez osoby niepowołane. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek nie są i nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu. 

8. Nie przekazujemy Państwa danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

9. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku 

mieszkaniowego. 

10. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane: 

• podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, 

• operatorowi realizującemu doręczenia przesyłek pocztowych w toku postępowania 

administracyjnego na Państwa adres na zlecenie Administratora, 

• zarządcom nieruchomości lub innym osobom pobierającym należności za lokal mieszkalny, na 

który jest ustalane prawo do dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 

art. 7 ust. 7a ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych). 

11. Posiadają Państwo prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• ograniczenia ich przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania swoich danych 

osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

 

 

 

 

 

 

…………….………………., dnia ……………………….         …………………….………… 
               (miejscowość)                                              (data)                                      (podpis wnioskodawcy) 
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