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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

 
       W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 ) dalej „RODO", 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej-4.5.2016 L II9/1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zakrzewie, ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo, tel. 67 266 73 74 

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych 

 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka, w   

szczególności na podstawie: 

a) ustawy z dnia 5 sierpnia  2022r. o dodatku węglowym ( Dz.U z 2022r. poz. 1692 ). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej 

celów. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie 

archiwizowane przez okres przewidziany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz.164 z póź. zm.) oraz na podstawie 

przepisów szczególnych. 

6. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniem art.15 RODO,. 

2) sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art.16 RODO, 

3)usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art.17 RODO, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art.18 

RODO, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z 

postanowieniami art.21 RODO, 

6) przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art.20 RODO, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami art.77 RODO. 

7. Dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub podmiotów zobowiązanych na mocy 

przepisów prawa do udzielenia informacji administratorowi. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania. 

 

 

 ………………, dnia ............................   czytelny podpis  ..................................................... 


