
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – preferencyjny zakup węgla

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.
2. Dane kontaktowe Administratora:

a. adres do korespondencji Plac Wyzwolenia 3 .
b. adres mailowy ops@dolsk.pl
c. numer telefonu  612825426.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.
+48 792 304 042.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia
prawa do preferencyjnego zakupu węgla, a także związanych z tym czynności, jak kontaktowanie się i
odpowiadanie na zapytania, przechowywanie dokumentacji.

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
i działanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego
prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstwa domowych, wraz z aktami wykonawczymi.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, którym Administrator
powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia
dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora,
w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych
osobowych.

7. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym
wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa.

8. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3

oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania, tj. 10 lat.


