
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

refundacja podatku VAT 

1. Tożsamość i dane kontaktowe 

administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców 

Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia 

2. Dane osobowe inspektora ochrony 

danych 

Inspektor Ochrony Danych w MGOPS, e-mail: tel. 570 942 935, e-

mail: kas5@poczta.onet.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w 

przepisach prawa. Ustalanie prawa i wypłacania świadczeń: 

refundacja podatku VAT 

4. Podstawy prawne przetwarzania  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust.1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 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, w tym 

ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych 

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku 

gazu (Dz. U. poz. 2687) 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów administratora lub strony 

trzeciej 

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony prawnej 

takie jak: dochodzenie, ochrona roszczeń, badania naukowe, badania 

statystyczne 

6. Informacje o odbiorcach danych 

osobowych lub o kategoriach 

odbiorców, jeżeli istnieją 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, współadministratorom, 

podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na 

podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa  

7. Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich 

przetwarzania 

8. Informacje o prawach przysługujących 

osobie, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były 

przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania 

9. informacje o prawie wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul.Stawki 2 

10. informacje, czy podanie danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym 

lub umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko 

pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych 

wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi 

11. inne informacje W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 
                                                                               
 
 
                                                        
 

       ……..……………………………….. 
                                                                                                       czytelny podpis osoby informowanej 


