ŚWIADCZENIA RODZINNE
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gronowie Elbląskim adres e-mail:
gops-gronowo@wp.pl, tel. 55 231 56 10
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (art. 29) i/lub odpowiednio Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 24), Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (art. 10), Ustawą z dnia 4 listopada 2016
roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (art. 10) w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z w/w ustaw
(realizacja zadań dotyczących wybranych form świadczeń, między innymi zasiłek
rodzinny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze 500+)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
realizacji w/w celu.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
- adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
- adres e-mail: gops-gronowo@wp.pl
Podane przez Panią/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane,
będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z
przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Administratora.
W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia
ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym
odbiorcom ani do państw trzecich.
W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

