
                                                         Sępólno Kraj.,  …………………………… 

                 

Informacja 

        Oświadczam, że jako wnioskodawca, na mocy ustawy o dodatku osłonowym zostałem poinformowany o możliwości 

odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.   

 
Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał 

adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od 

wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.   
Art. 2 pkt 13. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.  

 

                                                                                                   …………………………………………………..…..………………...                                                                                                                                                                           
(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (siedziba ośrodka: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52-388-84-50,  

e-mail: ops@ops-sepolno.pl, godziny urzędowania: poniedziałek - 7:30 - 15:30, wtorek - 7:30 - 16:00, środa - 7:30 - 15:30, czwartek - 7:30 - 
15:30, piątek - 7:30 - 15:00 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji: ustawy o dodatku osłonowym i innych ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) 

oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Burmistrza na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 

roku o dodatku osłonowym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 lipca 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 111 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (minimum 10 lat). 

Dane mogą być udostępniane innym organom właściwym do realizacji w/w ustaw w celu prawidłowej realizacji świadczeń, np. ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny, wojewodom i innym instytucjom. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do 

udostępnienia danych osobowych. Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczeń są obowiązani do samodzielnego uzyskania 

lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Osoby 

otrzymujące świadczenie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub 

wojewody, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Każda osoba, której dane są 

przetwarzane ma prawo do: wglądu do treści swoich danych, sprostowania/uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia 

zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu, również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - RP), zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Administrator Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  mgr Izabela Fröhlke 

 

………………………………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

mailto:ops@ops-sepolno.pl

