KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych jest Gminny Osrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Urszulinie ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.
3. Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem mozna się skontaktowac
przesyłając informacje na adres mailowy: dpo@gops-urszulin.pl lub pisemnie na adres:
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.
4. Cel przetwarzania danych: pełnienie funkcji rodziny wspierającej dla rodziny
przezywającej trudnosci w wypełnianiu funkcji opiekunczo – wychowawczych.
5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
w Urszulinie ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.
6. Zebrane dane osobowe mogą byc udostępnione tylko podmiotom uprawnionym do
odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisow prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8. Zgromadzone dane będą przechowywane w formie:
1) archiwalnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami (okres min. 10 lat);
2) elektronicznej – na okres niezbędny dla zapewnienia ciągłosci funkcjonowania
systemow informatycznych.
9. Osobie, ktorej dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych,
ządania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Pani/Panu rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało
przepisy ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dn. 27.04.2016 r.

………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………
(miejscowosc, data)

Zapoznałem(-am) się z powyższą treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody w każdym
czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: dpo@gopsurszulin.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

…………….………..…………………………………
data podpis osoby składającej oswiadczenie

