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Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych osób ubiegających się 

o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) Burmistrz Miasta Cieszyna 

 adres: Rynek 1, 43-400 Cieszyn 

  tel.: 33 479 42 00,  

 elektroniczna skrzynka podawcza:  

 email: urzad@um.cieszyn.pl.  

2) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie:  

 adres: ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn,  

 tel.: 33 479 49 00,  

 elektroniczna skrzynka podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP 

 email: poczta@mops.cieszyn.pl.  

 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się 

z inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 

 listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5, 

43-400 Cieszyn,  

 poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP 

 poprzez email: inspektor@mops.cieszyn.pl  

 telefonicznie.: 33 479 49 00,  

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO
1
 w celu związanym z realizacją zadań określonych ustawą 

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:  

 podmiotom wprowadzającym do obrotu, o których jest mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 firmom informatycznym świadczącym usługi technologii informacyjnej (IT) dla 

MOPS,  

 organom kontroli, 

 operatorowi pocztowemu. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych przetwarzane będą przez okres 5 lat począwszy od roku 

następnego od dokonania zakupu. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane 

profilowaniu. 

 

7. Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4
, 

mailto:urzad@um.cieszyn.pl
mailto:poczta@mops.cieszyn.pl
mailto:inspektor@mops.cieszyn.pl


2 

 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych;  

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

 

9. Podanie danych osobowych dotyczących bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem 

ustawowym, związanym z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak 

możliwości preferencyjnego zakupu paliwa stałego.. 

 

 

 

 

Wyjaśnienia:  
1
 RODO - rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) 


