
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. przetwarzania danych osobowych w związku z preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych określonym w ustawie z 27 października 2022 r.  

Administrator, dane 

kontaktowe 

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 

maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej:  kancelaria@karpacz.eu 

2) telefonicznie:  +48.75 76 19 975 

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54,  58-540, Karpacz 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontak-

tować: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu. 

Cele przetwarzania, 

czas przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Gminę Karpacz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

i e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, jak również przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi, w celu realizacji Ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości 

skorzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego w ww. ustawie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, 

dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, która określa okresy przechowywania tej dokumentacji. 

Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpo-

wiednich przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. pod-

mioty przetwarzające). 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminę Karpacz 

Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są prze-

twarzane niezgodnie z prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidło-

wość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się 

usunięciu danych, Urząd Gminy w Sulmierzycach nie potrzebuje już danych osobo-

wych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora 

nad podstawą takiego sprzeciwu; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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