Informacja przekazywana na podstawie art. 13 i art. 14 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 119/1 z dnia 4 maja 2016r.)

W związku z wejściem w życie 25.05.2018r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
tutejszy Ośrodek informuje Panią/Pana, iż z chwilą złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
w tutejszym Ośrodku:
1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku
Tymbark 49
34-650 Tymbark
Tel. (18)-3325-322.

2.

Funkcję inspektora danych osobowych w tutejszym Ośrodku sprawuje osoba wyznaczona przez Kierownika
GOPS. Można skontaktować się z inspektorem danych osobowych poprzez email: iod@gops.tymbark.pl lub
pisemnie na adres administratora danych.

3.

Cel przetwarzania danych osobowych został wskazany w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku
osłonowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn.zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.). Zgodnie z w/w podstawą prawną podmioty
realizujące zadania w zakresie wypłaty dodatku osłonowego oraz podmioty, których systemy teleinformatyczne
są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków mogą przetwarzać, w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszych ustaw, dane osobowe osoby ubiegającej się o wypłatę
dodatku osłonowego oraz członków jej rodziny.

4.

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym w związku z art. 23 ust. 12 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dane zgromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tymbarku przechowywane są przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego.

5.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez tutejszy Ośrodek zgodnie art. 13 ust. 2 lit. b. lit. d w/w
rozporządzenia RODO ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wskazanym w niniejszym punkcie podmiotom
przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Uprzejmie informujemy, że przetwarzanie państwa danych jest dokonywane zgodnie z wymogiem ustawowym.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszą informacją

……..…………………………
(data i podpis)

