
Dodatek gazowy – refundacja VAT 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy 

ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów, tel. 0767276500, poczta@mops.glogow.pl. 

1. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iodo@mops.glogow.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

2. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie oraz weryfikacja wniosku o refundację podatku VAT na paliwo 

gazowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z: 

▪ Art. 19 i 20 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych 

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, 

▪ art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

▪ art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.       

o świadczeniach rodzinnych 

▪ art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji        

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

▪ art. 411 ust. 10k-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Okres przechowywania: Dane przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną przez okres 10 lat. 

4. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa  

6. Obowiązek podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych wynika z wskazanych przepisów 

prawa i jest niezbędne, aby przyjąć i rozpatrzyć wniosek oraz przyznać dodatek. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku oraz wypłaty dodatku 


