
Klauzula informacyjna w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
2016/679 (RODO). Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach reprezentowany przez Kie-
rownika Ośrodka. Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony
danych w Ośrodku pomocy Społecznej w Psarach e-mail: iod@psary.pl;
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 
        miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c)  oraz art. 9. ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej „RODO”oraz ustawa z dnia 14
czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego, art. 411 ust. 10n pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia-
2001r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29  ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o  świadczeniach
rodzinnych.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicz-
nie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do
przekazania danych osobowych.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego oraz inne podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.  
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej i przepisów prawa. 
8. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie  danych  osobowych  jest  wymagane  przepisami  prawa,  ich  nie  podanie  może  skutkować  nie
rozpatrzeniem wniosku.
12. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w tym profilowania.

                                                                              


