
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.), przyznanie przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa 
przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie 
pobranego dodatku elektrycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.), Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego 
adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o 
wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty 
elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego 
odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji 
o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią przytoczonego przepisu z art. 33 ust. 1-2 
ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 
2022 r., poz. 2127 ze zm.).

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



KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm., str.  
1) informujemy, iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu jest Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
II. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób:

1. adres poczty elektronicznej: iod@ops.siewierz.pl
III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, 
w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu obowiązków 
określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej. 

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, 
na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu 
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze 
zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane 
przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu 
przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.
Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum 
Państwowe.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić 

zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
a) ustawowym,
b) umownym,
c) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli 

zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej 

umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 

będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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

mailto:iod@ops.siewierz.pl

