
Dodatek elektryczny – informacja o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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, zwane dalej 

RODO), informuję, że:  

1. Administrator Pani/Pana danych: Centrum Usług Społecznych w Goleszowie reprezentowane przez dyrektora. 

Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 334790517, e-mail: cus@cusgoleszow.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod 

adresem: iod@cusgoleszow.pl 

3. Cele przetwarzania | podstawa prawna: 

1) Przyjęcie i weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z: 

a) ustawą 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; 

b) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

c) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku 

o wypłatę dodatku elektrycznego; 

d) art. 23 ust 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 29-30a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. 

2) Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie powyższych 

przepisów prawa, w sytuacji: 

a) przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku 

elektrycznego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy w celu ustalenia prawa do tego 

dodatku; 

b) wystąpienia wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 

3) Archiwizacja danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania: Dane przechowywane będą przez okres realizacji celu, a następnie zgodnie z przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 

lat w celu archiwizacji. 

5. Odbiorcy danych:  

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia, m.in. dostawcy usług hostingowych. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

1. Prawo żądania dostępu do danych; 

2. Prawo żądania sprostowania danych; 

3. Prawo żądania usunięcia danych; 

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania; 

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-

193 Warszawa (uodo.gov.pl). 

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa 

wskazanych w pkt. 3 niniejszej klauzuli i jest niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 

 

 

Zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

 

................................................................................ 

                                                                                                               Data i podpis Wnioskodawcy 
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