
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

dot. wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

1.
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Ornontowicach, przy ul. Żabik 9 lokale 6 i 9,  43-178 Ornontowice

2.

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  tj.  Martę  Niestrawską-Dróżdż,  którą
można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych,  poprzez  adres  e-mail  iod@gops.ornontowice.pl lub  pocztą  tradycyjną  na  adres
administratora j.w.

3.
Administrator  zbiera  Państwa dane osobowe,  w tym dane wrażliwe  w celu  ustalenia prawa do
refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz jego realizacji w związku
z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
RODO w zw. z art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych
odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

5.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być w np.  podmioty świadczące usługi  informatyczne z którymi,  Administrator
zawrze stosowną umowę powierzenia danych osobowych.

6.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co do zasady przez okres 10 lat od dnia  zaprzestania
udzielenia świadczenia.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)
b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)
c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)
e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO)

8.
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9.
Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych jest  obligatoryjne  i  konieczne  w celu  rozpatrzenia
wniosku oraz ustalenia  prawa do świadczenia i  jego realizacji.  Konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

10.
Pani/Pana dane nie  będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej  a
także nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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