MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
UL. OGNIOWA 8/10
87-800 WŁOCŁAWEK

WNIOSEK
o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
1. Dane osoby ubiegającej się:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Sposób wypłaty dodatku energetycznego*
a) w punkcie kasowym MOPR, ul. Zw. Zawodowych 18
b) przekazanie na rachunek bankowy wnioskodawcy:

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................................
3. Telefon ……………………………….
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym:
5. Oświadczam, że:
a) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od …………..…….. do……………………
………………………………………………………………………………………………………..
c) został mi przyznany dodatek energetyczny do ………………………….
6. Do wniosku dołączam:
kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej* (oryginał do wglądu)
z

czas nieokreślony / określony* – do

dnia
(rok)

(miesiąc) (dzień)

(rok)

(miesiąc)

(dzień)

..........................................................
podpis wnioskodawcy

...........................................................................
data i podpis pracownika przyjmującego wniosek
)niepotrzebne skreślić

*

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we
Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10, nr telefonu 54 423-23-00, adres e-mail:
sekretariat@mopr.wloclawek.pl., w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować pod
adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, mailowo:
iod@mopr.wloclawek.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane zawarte w formularzu będą przetwarzane na podstawie art. 6.1 lit C (RODO) w celu ustalenia prawa do
dodatku energetycznego. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Sąd, Policja,
Prokuratura, inne jednostki administracji publicznej i samorządowej, ZUS, US.
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych na zasadzie (art. 15 RODO)
b) sprostowania swoich danych osobowych, (art. 16 RODO),
8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe
konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22
RODO).
1.

