
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych — świadczenia rodzinne

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie a ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zabierzowie, z siedzibą przy ul. Cmentarnej 2, 32-080 Zabierzów reprezentowany przez Kierownika;
tel.: (12) 285 14 13, (12) 397 — 52 - 44; strona internetowa: https://gops.zabierzow.org.pl; adres e-mail:
sekretariat~gopszabierzow.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl oraz na adres siedziby
Administratora.
3. Dane są przetwarzane w celu weryfikacji oraz przyznania prawa do świadczeń rodzinnych.
4. Podstawę prawną Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z ustawq z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
5. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne w celu przyznania prawa do
świadczeń rodzinnych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa
dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie
uprawnionym podmiotom.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
10. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu
do danych osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa
zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacj%
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. SLawki 2, 00- 193 Warszawa.
11. Realizacja niniejszego obowiązku odbywa się niezależnie od obowiązków organów
administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na
tok i wynik postępowania.


