














Informacja na podstawie 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.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:  34 - 642 Dobra 38, tel. 018 333 00 60, e-mail: iod.gops@gminadobra.pl.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej zgodnie z przepisami: ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego , ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy, ustawa  z  dnia  17.06.1966 r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administ racj i ,  ustawa z dnia 13 października
1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych,  ustawa z  dnia  5  grudnia  2014  roku o Karcie Dużej  Rodziny,  ustawa z  dnia  21  czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych,  ustawie  z dnia  10 kwietnia  1997 r.  –  Prawo energetyczne,  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia  30 maja 2018 r.  w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska  w zakresie  prowadzenia  postępowań,  w tym wydawania  zaświadczeń o  wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu  wymaganych do  uzyskania
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustawa
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:  Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane
przez Panią/Pana usługi, tylko i wyłącznie gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest niezbędne do
ochrony  żywotnych interesów osoby,  której  dane dotyczą  lub  przetwarzanie  jest  niezbędne  do wykonania  zadania  realizowanego w interesie  publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
OKRES PRZECHOWYWANIA  DANYCH:  Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWO  DO  OGRANICZENIA  PRZETWARZANIA:  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać ograniczone,  z wyjątkiem ważnych względów interesu
publicznego RP lub Unii Europejskiej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
PRAWO WNIESIENIA  SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:  Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybrane świadczenie/usługę. Podanie danych
osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.
* W zależności od rozpoznanych potrzeb/zgłoszonych wniosków
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