KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Janowie, ul. Częstochowska 1 , 42-253 Janów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zenon Kubat zkido@onet.pl
3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
węglowego na podstawie art. 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.), a także ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postępowania administracyjnego(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych.
6. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność
udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom
zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS. W szczególności
podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny,
zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającyminiszczenie
dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.
Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a
podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w
ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15
RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia
przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO),
prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
(art.7 ust.3 RODO)
8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
9. Podanie danych jest obowiązkowe. Dane są przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) w związku z art. 29
ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.) oraz art. 6
ust. 1 lit. c i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42 – 253
Janów REGON 151967995 celu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku węglowego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z 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.
…………………………………………………………….
data i podpis osoby składającej oświadczenie

