KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SZUDZIAŁOWIE
W związku z realizacją wymogów 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 RODO)
Informuję,że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie, zwany dalej GOPS
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo,
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
kontakt pod nr telefonu: (85) 722-17-94 lub pod adresem e-mail:
gops.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w GOPS:
w celu realizacji zadań wynikających z:
- ustawy o pomocy społecznej
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych
- ustawy o dodatkach energetycznych
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawy o karcie dużej rodziny
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa
dane mogą być udostępniane odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- Policja, Prokuratura, Sądy,
- organy administracji publicznej, w tym organy nadzoru i kontroli
- inne podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych, na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będąprzetwarzane wramach dokumentacji
prowadzonej przez GOPS w formie papierowej lub/i elektronicznej. Kryteria
ustalania tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji,przepisów
merytorycznych
lub
Kodeksu Postępowania
Admini stracyj nego.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do:
- dostępu do treści danych osobowych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
przypadkach, w których GOPS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu procesu archiwizacji;
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to przypadków, w których GOPS posiada uprawnienie do przetwarzania;
- ograniczenia przetwarzania danych.

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to przypadków, w których GOPS posiada uprawnienia do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
Państwa zgoda , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego
celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub warunkiem udzielenia
pomocy
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

