
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH – DODATEK WĘGLOWY 

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej MOPS), ul. Daszyńskiego 3, 

44-300 Wodzisław Śląski. 

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w celu 

przyznania tego dodatku. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie przez Państwa danych jest 

obowiązkowe, a ich brak uniemożliwi przyznanie Państwu dodatku. Państwa dane nie będą podlegały 

profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś  

z Państwa określonych cech. 

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez MOPS danych osobowych? 

Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w MOPS możecie Państwo: 

− wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, 

− poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy, 

− przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie 

możliwe, 

− ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa 

przypadkach. 

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez MOPS danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie 

nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto 

przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

 

 

 



W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych? 

Kontaktując się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, 

pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą 

elektroniczną, na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl. 
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