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Klauzula informacyjna – dodatek elektryczny  

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

z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  zakresie przyjęcia wniosku o dodatek 

elektryczny oraz jego weryfikacji w CEEB jest: Wójt Gminy Łysomice, ul. Warszawska 

8 , 87-148 Łysomice,  tel. 56 678    32 22, e-mail: sekretariat@lysomice.pl  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

w zw. z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

(t. j. Dz. U. 2022 poz. 2127) tj. w celu w celu przyjęcia wniosku o przyznanie dodatku 

elektrycznego dla gospodarstw domowych w przypadku gdy główne źródło ogrzewania 

gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną oraz jego weryfikacji w CEEB 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj.: 5 lat. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Odbiorcami Pani/Pana danych przetwarzanych przez Wójta Gminy Łysomice  będą 

podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora - dostawcy usług hostingu poczty mailowej (Extranet ul. Wielki Rów 40B87-

100 Toruń-w przypadku korespondencji prowadzonej mailowo), dostawca usług 

informatycznych w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie 

(Madkom Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia), 

dostawcy usług archiwistycznych, brakowania dokumentacji i nośników danych. Ponadto dane 

osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej 

drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); 
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e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z dnia 7 

października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, a ich niepodanie 

uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku elektrycznego. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

............................ 

Data, czytelny podpis  




