
   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ OPOCZNO  

W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1 dalej: RODO) 

informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz 

Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, 

tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zakup preferencyjny paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. 

(Dz.U.2022.poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

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. 

5. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom, kiedy zasadność udostępniania wynika  

z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

(tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że 

odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


