Załącznik nr 2 do
Regulaminu Organizacyjnego
Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże, zwane dalej Administratorem, Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Jan Nowicki , e-mail: iod@ugczyze.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym, w celu przeprowadzenia postępowań
administracyjnych, wydawania rozstrzygnięć i ich realizacji. Dane osobowe będą udostępniane
osobom lub podmiotom, które wykażą podstawę prawną dostępu do tych danych,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz ustawa o pomocy społecznej, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
wykonanie w/w czynności,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

…………………………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

