
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  
I DODATEKU ENERGETYCZNEGO 

 
Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
z siedzibą w Józefowie (05-420), przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 5/7. Można się z nami 
skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 
• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 789 53 93, 
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: kontakt@mopsjozefow.com. 

 

Inspektor Ochrony Danych 
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”), 
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych  
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, 
w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks 
Postępowania Administracyjnego oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów, 
• realizacji ważnego interesu publicznego, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne, zgodnie z art. 
9 ust 2 lit g RODO. 

 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: inne jednostki pomocy społecznej, jednostki 
samorządu terytorialnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
zarządcy i administratorzy nieruchomości, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, dostawcy usług 
pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: 

• hostingowych – InterEfekt, 
• informatycznych - TechNet Sp. c., 
• wsparcia oprogramowania - WIGSoft II. 

 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, a po 
tym czasie przez okres 5 lat (po zakończeniu sprawy) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 
Akt w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 
• prawo do sprostowania danych, 
• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy 
prawnej, 
• prawo ograniczenia przetwarzania, 
• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

Dobrowolność podania danych  
Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
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