
KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie  z  art.  187  a  ust.  2  ustawy z  dnia  9  czerwca  2011 r.  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy
zastępczej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ) w związku z art. 13 rozporządzenia 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej RODO informujemy że:

1. Administratorem  jest  Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wiszni  Małej,  55-114  Wisznia  Mała,  ul.
Wrocławska 2, tel. 71 310 68 32.

2. W sprawie  swoich danych  osobowych można kontaktować się  z  naszym Inspektorem Ochrony Danych,
przesyłając e-mail: iod_gops@wiszniamala.pl lub na adres  Administratora  Danych

     e-mail: gops@wiszniamala.pl
3. Celem zbierania  i  dalszego  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja  zadań  GOPS w związku z

ubieganiem się o przyznanie świadczeń z programu rządowego „Dobry start”: z zakresu rozporządzenia
RM  w  sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”  oraz
wypełniania innych obowiązków pranych.

4. Podstawą prawną wskazanych wyżej działań jest w szczególności:
a) Rozporządzenie  RM w sprawie szczegółowych  warunków realizacji  rządowego programu „Dobry

start”,
     co   oznacza   istnienie   obowiązku    prawnego,   o   którym  mowa   w  art. 6  ust.  1 lit.  c RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie osoby i podmioty upoważnione  do  ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłuższy niż
wynikający  z  przepisów ustawowych, z uwzględnieniem  okresów przechowywania określonych w przepisach
odrębnych, w tym przepisach archiwalnych,  na podstawie których opracowano obowiązujący u Administratora
jednolity rzeczowy wykaz akt.
8. W związku z przetwarzaniem przez GOPS podanych danych osobowych w zakresie wynikającym z RODO
oraz przepisów szczególnych można realizować następujące prawa:

a) prawo do dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane  są nieprawidłowe lub

niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

-  dane  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  dla  których  były  zebrane  lub  w  inny  sposób
przetwarzane,
-   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa.
(Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do
korzystania z wolności wypowiedzi i prawa do informacji, do wywiązania się z pewnego obowiązku, do celów
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych,
-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

e) z  uwagi  na  brak  przesłanek  wskazanych  w przepisach  RODO nie  przysługuje  prawo  sprzeciwu
wobec przetwarzania danych;
f) z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych;
g)  z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania nie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie
przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

9. W  przypadku uznania,  że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie  z prawem istnieje możliwość wniesienia
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skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów  wskazanych w pkt
4  lub  stanowi  warunek  konieczny  do  załatwienia  indywidualnej  sprawy.  Konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości należytej obsługi ze strony  GOPS w Wiszni Małej, a w szczególności może
to skutkować niemożnością przyznania  świadczenia  w ramach programu „Dobry Start”.
11. W  oparciu  o  dane  osobowe  GOPS  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  

decyzji będących wynikiem profilowania.
12.W  przypadku  nieprawidłowego  przetwarzania  danych  osobowych  przysługuje  skarga  do  Prezesa  

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


