
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych 

dla osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania z 

narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. U.UE.L. 2016.119.1 z późn. zm.) dalej - RODO informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6, 83-

200 Starogard Gdański, tel. 58 562 44 58, e-mail: 

sekretariat@mops.starogard.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się: 

a) telefonicznie: 537 005 680 

b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl 

c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu spotkania. 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c, e RODO) w zw. z 

art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu 

prowadzenia postępowania i wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

4. Odbiorcy danych 
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom 

zapewniającym zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia 

dokumentów. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów 

prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u 

Administratora Instrukcją Kancelaryjną. Dane przechowywane będą przez 

okres 5 lat od końca roku, w którym wydano zaświadczenie. 

6. Przysługujące prawa: 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych osobowych, 

b) Sprostowania danych 

c) Ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

d) Usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa). 

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. 

7. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stawki 2. 

8. Wymóg podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia. 

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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