
Tłuszcz 
zgodna z

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ PODATKU VAT 

DLA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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)1 zapoznałem się z przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym 
udostępniania przekazywanych przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: «

1 dalej: RODO;
2 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z 
sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 2687);
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.);
4 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615 ze zm.);
5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz.U. 2022 poz. 438 ze zm.);
6 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
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1) Administratorem danych osobowych na podstawie upoważnienia nadanego przez Burmistrza Tłuszcza jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Kontakt do Inspektora ochrony 
danych: .iod.tluszcz@edukompetencje.pl

2) Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, którymi są rozpatrzenie wniosku zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie 
niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu  w związku z ustawą Kodeks 
postępowania administracyjnego , ustawą o świadczeniach rodzinnych  ustawą o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  oraz w celach archiwalnych.
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3) Przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu dane osób zawarte we wniosku są określone 
w zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku 
z sytuacją na rynku gazu.

4) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. właściwe instytucje 
kontrolne). Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu mają wyłącznie 
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji 
zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .6

6) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania 
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, prawo do ograniczenia przetwarzania 
w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 
w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7) Przyjmuję do wiadomości, że do rozpatrzenia wniosku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, 
a niepodanie danych skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia, brakiem 
możliwości rozpatrzenia wniosku.

(imię nazwisko)

Tłuszcz, dnia.................... podpis ......................................
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