
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane 

osobowe jest Wójt Gminy, który ma swoją siedzibę w Grodziec, ul. Główna 17,  62 – 580 Grodziec; 

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec  można się skontaktować pod adresem e-mail  

iod@comp-net.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o zakup preferencyjnego 

paliwa stałego. 

Ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku realizowanego w trybie ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2236). Ich brak będzie skutkował brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Państwa dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa  oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także 

ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w 

rozporządzeniu 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. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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