
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych 
 
1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. 
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60 
 e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl 
 telefonicznie: 32 47 85 100 

2. Inspektor ochrony danych – IOD 
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) 
w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60 
 e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku dla gospodarstw 
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Podstawę prawną przetwarzania 
Państwa danych stanowi ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych. Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia 
obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być przekazane Państwa 
dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi urząd miasta zawarł 
umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych. 
5. Okres przechowywania danych 
Będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie rozpatrywania wniosku i przez 10 lat po zakończeniu 
sprawy (kategoria archiwalna B10). 
6. Przysługujące Państwu uprawnienia 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
 prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
7. Obowiązek podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie 
będziemy mogli przeprowadzić postępowania w sprawie. 
 
 

Jastrzębie-Zdrój, data……………………………..                              podpis…………………………………………… 


