KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Informacja i dostęp do danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administrator Danych Osobowych – Renata Marzec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie Smyków 91; 26-212 Smyków numer telefonu kontaktowego 041/3739008
wew. 44
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Paulina Pawłowska paulina.pawlowska@smykow.pl
adres: Smyków 91; 26-212 Smyków numer telefonu kontaktowego 041/3739181 wew. 39
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:


ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1769 ze zm.)
 ustawa z dnia 29 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (test jednolity: Dz. U. z 2017
r. poz. 1952 ze zm.)
 ustawa z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity: Dz. U.z 2017r. poz.489 ze zm.)
 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (test jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( (tekst jednolity: Dz. U.z 2016r.poz.487 ze zm.)
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015r.poz.1390 ze zm.)
 ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U.
z
2017 r. poz.1832 ze zm.)
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.169 ze zm.)
 ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1860 ze zm.)
 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1769)
na podstawie art.6 ust.1lit.(b-f) na podstawie art.9 ust.2 lit.(b-j)RODO.
Kategoria pozyskanych danych osobowych: od osób i rodzin ubiegających się o uzyskanie
świadczeń z systemu pomocy społecznej ,oraz pozyskanych w inny sposób niż od osoby której dane
dotyczą
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:
pracownicy Administratora Danych Osobowych w zakresie swoich obowiązków służbowych na
podstawie wydanych upoważnień ,organy administracji publicznej oraz organy kontrolne.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu: zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu
Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Ochrony

Źródło pochodzenia danych osobowych: od osób zainteresowanych oraz od podmiotów
zobowiązanych do udzielenie informacji tutejszemu Ośrodkowi na podstawie przepisów
prawa.
Informacje o podaniu danych osobowych : Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przepisów prawa. W przypadku niewyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, Administrator może odmówić przyznania świadczeń z systemu
pomocy społecznej.
Informacje o zautomatyzowaniu w tym profilowaniu danych: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

Informacje o prawie dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Informacje o przekazaniu danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapoznałam/-łem się z treścią niniejszej informacji i przyjmują ją do wiadomości

________________________________________
(data i podpis osoby)

