
Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń na żądanie strony ws. wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa

domowego w związku z realizowanym Programem „Czyste powietrze 2.0”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – dalej RODO - informuję, iż:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hajnówce reprezentowany przez Pana Dyrektora – Mariusza Iwaniuka, adres 
siedziby: Ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. Dane kontaktowe Tel: 85 682 20 11 adres 
e-mail: mops-hajnowka@home.pl

2. W sprawach związanych z sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych (jak również 
z innymi pytaniami odnośnie danych osobowych) prosimy o kontaktowanie się z inspektorem 
danych osobowych – Panią Iwoną Malczyk Tel: 506 358 200 adres 
e-mail: malczyk@togatus.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełniania obowiązków prawnych i zadań 
ciążących na Administratorze w związku z wydaniem zaświadczenia o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka 
gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia oraz ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności operatorzy pocztowi, podmioty 
świadczące usługi informatyczne, prawne, bank. Organy publiczne, które na podstawie 
przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie 
są odbiorcami danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia 
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od daty zakończenia 
sprawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)
b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)
c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)
e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i konieczne w celu 
rozpatrzenia wniosku oraz wydania zaświadczenia. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji.


