
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
dodatek elektryczny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z siedzibą 

w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z administratorem może się Pani/Pan 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. 

Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres 

/umiggabin/skrytka, poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl, telefonicznie: 24 267 41 50. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@gabin.pl  we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w sprawie 

wypłaty dodatku elektrycznego. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

elektrycznego oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

Administrator lub Podmiot Przetwarzający może przekazać Państwa dane innym 

instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Podstawą 

powierzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 

porozumienia/umowy powierzenia danych do przetwarzania, zawarte z podmiotami 

świadczącymi usługi na rzecz Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego. 

Pani/Pana 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. 

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do 

treści swoich danych osobowych sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W przypadku danych, które przetwarzamy na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do wycofania zgody, przy czym informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wymagane przepisami prawa), w 

szczególnych przypadkach za zgodą osoby której dotyczą; a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań związanych z prowadzeniem 

postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego. 

Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 
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