Klauzula informacyjna
podstawa prawna - art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
zwany dalej: „Administratorem”, reprezentowanym przez Kierownika. Kontakt do
Administratora: Chorkówka 189, tel. (0-13) 4386927 e-mail: gops@chorkowka.pl. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych: tel. (0-13) 4386937, e-mail: iod@chorkowka.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań określonych
powyższymi przepisami tj. przyznania zasiłku dla opiekunów oraz prowadzenia postępowania w
zakresie obowiązków nałożonych na Administratora, w tym wydaniu stosownych zaświadczeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane ustawowo aby skorzystać z ww.
wsparcia. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości przyznania ww. wsparcia.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z kategorią
archiwalną B10 tj. 10 lat od zakończenia sprawy.
6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami danych mogą być m.in.: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty,
osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne oraz organy publiczne i inni
odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane
dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo
do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, 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.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Potwierdzam zaznajomienie się z powyższą informacją
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