
KLAUZULA NFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobow ych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej „Rozporządzenie”, informuję że 
 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hannie reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hannie z siedzibą w Hannie, ul. Rynek 2/1, 22-220 
Hanna.  
Dane kontaktowe: tel. 83 3798208, 83 3798343, e-mail: hanna@ops.pl 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH 

Dane kontaktowe inspektora  - tel. 83 3798343, e-mail: hanna@ops.pl z 
dopiskiem „Do inspektora Ochrony Danych Osobowych” 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z: 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 
1769 ze zm.); 
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (t.j. Dz.U. z 2018, poz.554); 
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 
2017, poz. 1952 ze zm.); 
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2092 ze zm.);  
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1860 ze zm.); 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. 
Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.); 
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697); 
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz.U.2017, poz 
1832); 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 
2198 ze zm.) 
Oraz kodeksu postępowania administracyjnego w celu realizacji zadań 
wynikających z tych ustaw oraz gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi mocą ww. przepisów prawa 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów 
prawa, tj. organy administracji publicznej, skarbowe, windykacyjne, 
egzekucyjne, ubezpieczeniowe, kontrolne, zabezpieczenia społecznego 
(ZUS/KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania 
korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, 
podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, 
komornikom 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na 
podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
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PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem przez GOPS Hanna danych osobowych ma 
Pani/Pan prawo: 
- dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
- do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
- do ograniczenia przetwarzania danych podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
- do sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych podstawie art. 21 
Rozporządzenia, 
Przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 
14 dni 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO OGRANU 
NADZORCZEGO 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych 
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

OBOWIĄZEK PODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz 
równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przez administratora 
danych osobowych sprawy administracyjnej. 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI, W TYM O 
PROFILOWANIU 

Nie dotyczy 

 


