
Kęsowo, dnia ………………………………….. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Pana/i danych 

osobowych:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie 

z siedzibą na ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo, adres email: gops@kesowo.pl, numer telefonu: +48 52 33 

44 133. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacji Państwa praw, mogą się 

Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailem: 

iod@admin.com.pl lub pisemnie na adres ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo. 

3. Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w ramach wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, w celu realizacji świadczeń wychowawczych, w tym ustalania prawa 

do świadczeń, przyznawania i wypłacania tych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO). 

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa. Niepodanie 

danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych. 

4. Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów: 

• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na 

podstawie podpisanych stosownych umów. 

5. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.  

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego 

prawa, w tym przepisy o archiwizacji.  

7. Ma Pan/i prawo do:  

• Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych i 

ograniczenia ich przetwarzania.  

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane 

niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym 

profilowaniu. 

 

 

………………………………………………………… 

data i czytelny podpis 


