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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 (RODO) 

informujemy, że: 
 
 

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

Zduńskiej Woli, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zduńska Wola przy ul. Zielonej 30 (98-220 Zduńska 

Wola), reprezentowany przez Kierownika. 
 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail iod.gops@ugzw.pl. 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, a w szczególności z Ustawy 

o pomocy społecznej, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

danych, wynikających z następujących przepisów prawa: 
 

 ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 

 ustawa z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym; 
 

 
 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie 

danych. W tym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji 

wskazanych celów. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba, że przepis prawa to 

nakazuje. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3 oraz pkt 4 a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 
 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

        
----------------------------------------------------------------------------- 

    data i podpis 
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