
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   

o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 L. 119/l)  informujemy, że: 

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

w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, nr tel.: 14 641 46 60, e-mail: opieka@radgoszcz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e- mail: od@radgoszcz.pl, nr tel.: 

14 641 41 39 wew. 209. 

3. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 lit c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa zgodnie z:  

- ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 615                                                       

z  późn. zm.),  

- ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 

z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w celu realizacji zadań 

wynikających z tych ustaw, 

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora. 

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

przetwarzania, w tym do celów archiwalnych i sprawozdawczych na podstawie obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie 

warunkiem rozpoznania sprawy administracyjnej prowadzonej przez administratora danych osobowych. . 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

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

 

 

 

 

 

Radgoszcz, dnia…………………................                                               …...…………………………………....…

               Podpis  

mailto:od@radgoszcz.pl

