
KLAUZULA INFORMACYJNA 
„CZYSTE POWIETRZE” 

 
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 (RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w formularzu (wniosku) jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercia, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu za 
pomocą poczty tradycyjnej (42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47), adresu e-mail iodo@mopszawiercie.pl lub telefonicznie 32 67 
221 34 (wew. 13).  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego 
na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby 
fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;  

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

w celu prowadzenia postępowania, wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu lub innego 
rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy (przekazania dokumentów sprawy do archiwum). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania administracyjnego, a w szczególności następujące grupy odbiorców danych: administracja publiczna, sądy, 
prokuratury, komornicy sądowi, Policja,  podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe oraz operator pocztowy. Ponadto, odbiorcą Pani/Pana danych będzie/może być Prezydent Miasta Zawiercie. 
Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę 
administracyjną, techniczną, informatyczną oraz prawną Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa – w tym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia 
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka 
Pani/Pana gospodarstwa domowego, wydanie zaświadczenia lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy 
(przekazanie dokumentów sprawy do archiwum) i wynika m. in z art. 411  ust. 10o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia  2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 
wydania zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby 
fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu – stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 


