Klauzula informacyjna dla klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach
w związku z ochroną danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepyywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) Gminny Ośrodek Pomocy Spoyecznej w Gomunice
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach z siedzibą przy ul.
Armii Krajowej 30, 97- 545 Gomunice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w następujący
sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej: iod@gops.gomunice.pl
b. pisemnie pod adresem Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. c, e oraz
art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka, tj.:
a. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoyecznej,
b. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
c. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypyacie zasiyków dla opiekunów,
d. ustawy z dnia d. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze

środków publicznych,
e. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
f. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziayaniu przemocy w rodzinie,
g. ustawy z dani 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziayaniu
alkoholizmowi trzeźwości i przeciwdziayaniu alkoholizmowi,
h. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
j. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
k. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
l. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegóyowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy wyadzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub dziayające
na zlecenie organów wyadzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla
których administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Spoyeczne w Gomunicach.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych
przepisami prawa do udzielenia informacji na żądanie.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do speynienia
celu, dla którego zostayy zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po speynieniu
celu, dla którego Pani/Pana dane zostayy zebrane będą przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dany,
7. cofnięcia zgody
8. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysyuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego wyaściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zyożenia i rozpatrzenia
skyadanego wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania.
Administrator Danych Osobowych
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Spoyecznej w Gomunicach

