KL AU ZT ]LA INFORMA CYJNA
Napodstawie ar1. 13 ust. 1 i2RozporzqtlzemaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679
z 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochron y os6b ftzycznych w zwieg,ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego Wzeply.r,u takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (Dz.U.UE. L. 22016r. Nr 119, s.I ze zm) - dalej: ,,RODO" informujg, ze:
1) Administratorem Pafstwa danycl jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lubiczu
ul. Torurisk a 56 w tel. 5667 42i 55, email : gopslubicz@home.pl
2) Administrator Wznaczyl Inspeklora Ochrony Danych, z ktSrym mogq sig Paristwo
kontaktowa1we wszystkich spravrach dotyczqcychprzetwarzaniadanych osobowych za
poSrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pI lub
pisemnie na adres
Administratora.
3) Paristwa dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu ustalenia prawa do Swiadczen

wynikaj4cych

z ustawy z dnta 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa

w wychowl.waniu dzieci.

4) Podstaw4 przetwarzania Paristwa cianych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 l|t. b RODO, w zwiqzku z ustaw4 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa
w wychowywaniu dzreci - zwanej dalej UstawE.
5) Parislwa dane bgd4 przechowywane przez okres zwiqzany z realizacj4 Swiadczeri
a nastgpnie zgodnie z przepisami r.rstawy z 74 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanqi na jej pocistawie instnrkcji archiwizacji jednostki.
6) Paristwa dane nie bgdq przetwari:ane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie bgd4
podlegai profilowaniu.
7) W zwiqzku z przetwarzaniem I'afstwa danych osobowych, przysfuguj4 Paristwu
nastppujqce prawa:

a) prawo dostgpu do srryoich danyoh oraz otzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ogranic zenia przetw arztnja danych osobowych;
d) prawo do cofnigci a zgody w dowolnym momenc ie bez wplywu na zgodnoSi z prawem
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawre zgody przed, jej cofnigciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznaPanilPan, Ze przetwwzante
D danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Paristwa danych osobowych wymaganych dla realizacji Swiadczenia na
podstawie Ustawy jest obowiqzkowo nieprzekazanie danych skutkowa6 bgdziebrakiem
mozliwoSci rozpatrzenia wniosku. Ilrak przekazania przez Paristwa danych osobowych

9)

oznaczonychjako dobrowolne pozosrtaje bez wplywu narozpatrzenie zloaonego wniosku.
Paristwa dane mog4 zosta6 przekaztne podmiotom zewngtrznym na podstawie zawartej

przez jednostkg umowy powierzenra przetwarzania danych osobowych, w zwiqzku
z realizacj4 przystugujqcych Pafstwu Swiadczeh, a tak2e podmiotom Iub organom
uprawnionym na podstawie przepisiw prawa.

