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INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
DOT. ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO 

MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PROGRAM CZYSTE POWIETRZE) 

 

Niniejszym zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Kontakt do Inspektora ochrony danych: 
iod.tluszcz@edukompetencje.pl. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Administratora 
wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 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 (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219); rozporządzeniem Ministra Klimatu z 
dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o 
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby 
fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. 2020 poz. 1713); ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256);  tj. w celu realizacji zadań OPS w 
Tłuszczu określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie prowadzenia postępowania, 
wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu lub innego 
rozstrzygnięcia w sprawie. 

3. Przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu dane osób dot. wydania 
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa domowego są określone rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 
października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej 
oraz wzoru tego zaświadczenia. 

4. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. 
instytucje kontrolne). 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w tym do celów 
archiwizacji. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także prawo do skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia przetwarzania przez OPS 
Państwa danych niezgodnie z prawem. 

7. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, wydanie 
zaświadczenia lub innego rozstrzygnięcia w sprawie Bez uzyskania powyższych danych uzyskanie 
zaświadczenia jest niemożliwe. 


