
Klauzula informacyjna z dnia 18.08.2022 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) 
informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest: 

a) Gmina Murów za którą czynności dokonuje Wójt Gminy Murów. Z administratorem można 
skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 
Murów, 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie w ramach którego czynności dokonuje 
Kierownik GOPS w Murowie. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - 
kierując korespondencję na adres: ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów. 

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 
uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES 
SIEDZIBY Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e-mail: 
iod@murow.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją Wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 
poz. 1692); w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w zakresie gdzie przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych jak 
również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami  
i celach archiwizacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych 
jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

5) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, 
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych 
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat,  
a następie przez okres wynikający z zasad określonych w przepisach prawa. Podstawa prawna: 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140). 

7) W uzasadnionych przypadkach posiada Pan/Pani prawo przysługują Państwu następujące 
prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.   

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 
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