
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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. Urz.
UE  L z  2016  r  nr  119,  strona  1)  (dalej  zwanego  „RODO”),  informujemy  Panią/Pana
o  sposobie  i  celu,  w  jakim  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  osobowe,  a  także
o  przysługujących  Pani/Panu  prawach,  wynikających  z  regulacji  o  ochronie  danych
osobowych : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lublin reprezentowana przez
Prezydenta  Miasta  Lublin;  dane  adresowe:  plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,
20-109 Lublin.
2. W urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może
się Pani/Pan kontaktować we wszystkich  sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana
danych  osobowych  oraz  korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu  praw  związanych
z przetwarzaniem danych .
Z Inspektorem ochrony Danych można się kontaktować poprzez :

• e-mail : iod@lublin.eu, 
• lub pisemnie na adres Administratora Danych: Plac Króla Łokietka 1, 20-109 Lublin

 
3. Pani/Pana dane przetwarzane są ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego  ciążącego  na  Administratorze  wynikających  z  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,
w związku z realizacją zadań związanych z  przeprowadzeniem postępowania w sprawie
przyznania dodatku osłonowego.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią :
• Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz.1),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 374),

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych  z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz.111) - art. 23 ust. 12 i 13, art. 30, art. 32 ust. 1-1d,

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia  2001 r.  (Dz.U.  z  2021 r.
poz.1973) - art. 411 ust. 10j-10 o oraz 10r,

• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz.735 z póź.zm.).

5. Z danych osobowych będziemy korzystać nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, 
poz. 67)., tj. 10 lat licząc od końca roku, w którym wniosek wpłynął. Po tym okresie dane 
(po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu. 

6.   Pani/Pana dane mogą być przekazane :
• podmiotom,  które  uprawnione  są  do  ich  otrzymania  przepisami  prawa:  Poczta

WSM-035-03 Strona 1 z 2

mailto:iod@lublin.eu


Polska,  bank  wypłacający  dodatki  osłonowe,  podmiotom  świadczącym  usługi
prawne dla Administratora, 

• innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np.
usług  serwisowych  dla  systemów  informatycznych  wykorzystywanych  przy  ich
przetwarzaniu (TOP-TEAM TT SP. z o.o. Warszawa ul. Górczewska 222/271), 

• podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  odrębnych  porozumień  w  zakresie
wykonywania  czynności  zmierzających  do  realizacji  celów  wynikających
z  odrębnych  umów  z  nimi  zawartych  – Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie
w Lublinie Lublin, ul. Koryznowej 2d. 

7.  W związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa : 

• prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii
w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO, 

• prawno żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach o
których mowa w art. 16 RODO, 

• prawo usunięcia danych osobowych w przypadkach  określonych w art. 17 RODO;
• prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
• prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach

określonych w art. 18 RODO, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

• wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  adres:
ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy RODO. 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
lub organizacji międzynarodowej. 
9.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane. 
10.Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  wymogiem  prawnym,  obowiązkiem
wynikającym z ustawy o dodatku osłonowym. Niepodanie danych uniemożliwi skuteczne
ubieganie się i skorzystanie przez Panią/Pana z form wsparcia uregulowanych w jej treści.

 

..........................................................
data i podpis wnioskodawcy 
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