Załącznik nr do Regulaminu Organizacyjnego programu
„Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją programu „Opieka
wytchnieniowa”-edycja 2021 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach (dalej
zwany OPS), Administrator Danych Osobowych, stosownie do art.100 ust.4 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1518 ze zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.
Urz.L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane także „RODO”) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bartoszycach z siedzibą pod adresem: 11-200 Bartoszyce ul. Pieniężnego 10A.
Z administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail:
bartoszyce_gops@poczta.onet.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z których można się kontaktować
poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl
3.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego
nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. g RODO) wynikającego z
ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej związku z rekrutacją i uczestnictwem w programie
„Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021
4.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości
przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
5.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska
281/721;
• właściwe upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę
prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe,
kurierskie oraz prawne na rzecz Ośrodka.
1.
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy,
a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa
wewnętrznego- Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
2. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
• zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne,
niekompletne lub nieaktualne;
• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności;

•
•
•
•
•
•
•
•

zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego
administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności;
wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione
prawnie okoliczności;
nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i
wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane
kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.
Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania
zasadniczości i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żadanie lub
odmówić realizacji żądania.
Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

Niniejszym oświadczam;
1. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

…………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………
Podpis

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.

