
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, al. 1 Maja 14,                                                                  
11-500 Giżycko.  
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:  
a. listownie: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;  
b. pocztą elektroniczną: urzad@gizycko.pl ; 
c. telefonicznie: 87 732 41 50. 

2. W Urzędzie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, oraz Z-cę Izabelę Kraśniewską,  
z którą może Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty e-mail: dpo@gizycko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia postępowań, wydawania 
zaświadczeń oraz wypłaty dodatku węglowego na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o 
dodatku węglowym (Dz.U.z 2022. Poz.1692) oraz ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego i innych przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z przepisami o archiwizacji.                            
W pozostałych przypadkach do ustania przyczyn oraz do momentu odwołania zgody.   

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z 
przepisów prawa) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku danych podanych 
na podstawie zgody, zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie 
przed jej wycofaniem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki  

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku węglowego. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 
 

 
                                    …………..……………………….……….……… 

                                                                                             (data, podpis osoby informowanej) 


