KLAUZULA INFORMACYJNA
dla interesantów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Teresinie

RODO-1

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuje
że:
1.

2.

3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Teresinie,
przy ul. Zielonej 18, 96-515 Teresin, w imieniu którego działa Dyrektor GOPS, z którym można się skontaktować:
a. telefonicznie pod numerem 46 86 130 45, lub
b. pod adresem e-mail: gops@gopsteresin.pl lub
c. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Zielona 18, 96-515 Teresin
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie swoich
danych osobowych:
a. pod adresem e-mail: ido.gmina@teresin.pl lub
b. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Zielona 18, 96-515 Teresin z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych ”
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisów szczególnych:
1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
5) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
6) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
Odbiorcami danych osobowych mogą być :
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011 r poz. 67 z późn.
zm.).
1)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Pani/Pana dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia
sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
5.
6.

……………………………………………
(data i czytelny podpis)

