
KLAUZULA INFORMACYJNA – ustalenie prawa do dodatku osłonowego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan. 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Szymon Ślusarek  

Email:  szymon.slusarek@koscian.eu.    
tel. 65 512 28 22 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia wniosku o ustalenie prawa do 

dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia  17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 

2021r. poz. 1). 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt – kat B . 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia.  

10) Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania.  

__________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

jego realizacji 

 

……………………………………………   ………………………………………………….. 

                 data        czytelny podpis 
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