Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzeniem 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach z siedzibą 42-425
Kroczyce, ul. Kościuszki 29, tel. 34/333 74 33, mail:gops@kroczyce.pl (zwany dalej: GOPS), reprezentowany przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach;
2. W Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: w siedzibie GOPS Kroczyce,
kierując pisma na adres administratora oraz na adres poczty elektronicznej: iodogops@kroczyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, realizacji wypłaty
w przypadku przyznania dodatku węglowego lub wydania decyzji administracyjnej oraz prowadzenia dokumentacji w sprawie
dodatku węglowego, na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w związku z art. 29 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Państwa adres email, który zostanie podany we wniosku będzie
wykorzystany w celu przekazania rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie art. 2 ust.17 ustawy o dodatku węglowym;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
 podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach zawarł umowę na świadczenie usług informatycznych w tym serwisowych dla
systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu ich archiwizacji wynikający z jednolitego rzeczowego
wykazu akt.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r.
o dodatku węglowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku
węglowego;
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie
będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją:
....................................................................
data i podpis

