
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - 

refundacja podatku VAT od paliw gazowych. 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). 

 

1. Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1 w 
Gierałtowicach 

 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej iod.ops@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres: Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl.1 , 44-186 Gierałtowice 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e  – tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów 
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. 2022 poz. 2687) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi tj. kontrolnych oraz archiwalnych w w celu realizacji obowiązku prawnego 
spoczywającego na Administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 
ust. 1 lit. c) i e) RODO); 

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przewidziane w przepisach szczególnych oraz  operator 
pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz serwisu IT  

 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest konieczne w przypadku ubiegania 
się o refundację podatku VAT. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.  

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały 

zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach określonych, zgodnymi z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie tj. w celach archiwalnych10 lat zakończenia Państwa sprawy. 
 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, prawo do ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególnych sytuacjach przysługuje Państwu prawo do 

usunięcia danych, w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej. 

 

9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

 
 

 

 ………………………………… 

                                                                                                                                                 data i czytelny podpis 

 

   Informacja 
 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących przyznania 
refundacji podatku VAT od paliw gazowych będzie na podstawie wydanej informacji i przekazywanej drogą mailową na 
wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.  

        W przypadku braku podania we wniosku adresu poczty elektronicznej, powyższą informację będzie można odebrać tylko 
osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice  w 
godzinach pracy Ośrodka. 

 

 

                                                                                                         Potwierdzam zapoznanie się z informacją 

 

……………………………………………. 

                                                                                                                              data i czytelny podpis  

mailto:iod.ops@gieraltowice.pl

