INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU
Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1), przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku
osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub
zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku
osłonowego wymagają wydania decyzji.
Zgodnie z art. 2 ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 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
(CZĘŚĆ I pkt. 2 wniosku). 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. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie
wstrzymuje wypłaty tego dodatku
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią przytoczonego przepisu z art. 2 ust. 11- 13
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa Danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie z siedzibą przy
ul. 11 Listopada 1, 42 – 500 Będzin. Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni
za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i sposób ich wykorzystywania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć
u Inspektora Ochrony Danych pod adresem ido@mops.bedzin.pl , telefonicznie: 32 296 21 38 bądź
listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania oraz wydanie
rozstrzygnięcia w sprawie dodatku osłonowego. Podanie danych osobowych jest konieczne do
ustalenia prawa do dodatku osłonowego i wynika m. in z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021
r. 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 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) w związku
z

art.

29

ustawy

z

dnia

28

listopada

2003

r.

o

świadczeniach

rodzinnych

(Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres zapisany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie i innych obowiązujących
przepisach prawa dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/a

dotyczących

i Rady (UE)

narusza

przepisy

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

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 dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).
6. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
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