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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przodkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przodkowie, z siedzibą ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo;
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Panem Piotrem Przyborowskim pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com
Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy/uchwał:
- o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111 z późn. zm. )
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U z 2021r., poz. 877 z późn. zm.)
- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.)
- ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r., poz. 1297)
- w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry Start'' ( M.P. z 2018r., poz. 514)
- o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.
zm.) art. 411 ust. 10n pkt 2 w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) art. 2 ust. 14 w związku z art. 411 ust. 10n
pkt 2 ustawy o Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach
rodzinnych
Dane mogą być udostępniane: organom w administracyjnym toku instancji, organom
ustrojowym państwa, podmiotom upoważnionym do kontroli.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym
z przepisów obowiązkującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe jesteśmy uprawnieni pozyskiwać od następujących podmiotów: ZUS, US,
PUP, KRUS, organy emerytalne i rentowe, urzędu administracji rządowej i samorządowej,
placówek oświatowych, pracodawcy.
Zapoznałem/am się z powyższą treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
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