
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

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. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Krasnymstawie, ul. M. Konopnickiej 4, adres e-mail:  ps@gopskrasnystaw.pl,  tel. 82 576

65 93

2. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną

pod  adresem  e-mail:  iod@gopskrasnystaw.pl ,bądź  pisemnie,  kierując  korespondencję

tradycyjną na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zadań wynikających z ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

5.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  obowiązujących  przepisów

prawa, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od

dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek

został pozostawiony bez rozpatrzenia. 

6.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmu-

jący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące pra-

wa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych oso-

bowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
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