
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 
RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno z siedzibą w: 
Kolno 33, 11-311 Kolno, tel. 89 716 32 26, e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Harań, z którą w razie jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować 
pod w/w adresem.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania w przedmiocie dodatku 
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym 
mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, obywatelstwa, 
numeru PESEL, daty urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru rachunku 
bankowego, danych członków gospodarstwa domowego (imion, nazwiska, 
numeru PESEL, daty urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie 
umów międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 
poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych, a także przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają 

profilowaniu. 
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