Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o
dodatek osłonowy
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej, 21-523 Tuczna
191, tel. (83) 377 10 01, fax. (083) 377 10 01, e-mail: tuczna@ops.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogą
elektroniczną – adres email: iodo@onet.com.pl lub pisemnie na adres: Tuczna 191, 21-523 Tuczna
Kategorie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich
przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku osłonowego.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień i wypłacenia dodatku
osłonowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora
ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności, a
także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np.
podmiotom kontrolującym Ministra).

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do
ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa
powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania
administracyjnego i zasadami archiwizacji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń.
Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpatrzenia.

