
KLAUZULA INFORMACYJNA 
(zaświadczenie o wysokości dochodu) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 
119), dalej RODO informuję, iż: 

 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w 
Aleksandrowi Łódzkim. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:  
telefonicznie: 42 712-16-11; listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie 
Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki; e-mail: ops@opsal.pl 

 Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka Pani/a gospodarstwa domowego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie określonym we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w zakresie niezbędnym do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa. 

 Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków 
administratora oraz do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz 
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, 
kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku 
ustawowego. 

 W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi wydanie 
zaświadczenia. 

 Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


