
KLAUZULA INFORMACYJNA 

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH  

 

MPO ŁÓDŻ Sp. z o.o. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź 
Skontaktować się z administratorem można telefonicznie pod numerem telefonu: +048 (42) 616-04-
14, fax: +048 (42) 616-07-51, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, kierując korespondencję na 
adres siedziby lub elektronicznie poprzez adres email: sekretariat@mpolodz.pl  

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

Magdalena Kuszmider, kontakt pod adresem e-mail:  rodo@mpolodz.pl lub pisemnie na adres 

administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku i określenia 

zapotrzebowania ilości paliwa stałego wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

Złożenie wniosku jest dobrowolne, a w przypadku złożenia wniosku podstawą przetwarzania 

danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, podmioty działające z upoważnienia 

Administratora, mające dostęp do danych osobowych i przetwarzające je wyłącznie na polecenie 

Administratora, w tym pracownicy podmiotów działających z upoważnienia Administratora. 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  

prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych;  

prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, 

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, 

której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów. 

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) 

może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U.2020.164 t.j. ) oraz przez 

ustawy kompetencyjne tzn. nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 

wymagany kategorią archiwalną B- 5 tj. 5 lat  

mailto:rodo@mpolodz.pl

