Klauzula informacyjna dla ubiegającego się o świadczenie dobry start

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO - informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gizałkach z siedzibą: ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425,
e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.
b RODO,
w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start oraz jego wypłaty na podstawie obowiązku wynikającego z §10
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’, a następnie w celach
archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty i osoby realizujące zadania
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dane osobowe mogą
zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie
zgodnie z obowiązującą Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przepisami o
archiwizacji dokumentów.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

…………………………………………..
( Data i podpis )

