
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanym 

dalej RODO informuję, iż: 

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

reprezentowany przez Kierownika z siedzibą: Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, tel.: 16 622 03 61, e-mail: 

gopspawlosiow@gminapawlosiow.pl. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie wyznaczył inspektora ochrony danych z którym 

skontaktować się można poprzez e-mail: iod@gminapawlosiow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w tym (w zależności od charakteru sprawy): Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 t.j. ze zm.), 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.1111 t.j. ze zm.), Ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j. ze zm.), Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz.U.2017.180 t.j. ze zm.), Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. ze zm.), Ustawa o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U.2017.1832 t.j. ze zm.), Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j. ze zm.), 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2019.300 t.j. ze zm.), Ustawa o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz.U.2019.670 t.j. ze zm.), Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz.U.2018.2134 t.j. ze zm.), Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.473 t.j.), 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2017.2092 t.j. ze zm.), Ustawa o systemie oświaty 

(Dz.U.2018.1457 t.j. ze zm.), Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.), Ustawa  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

(Dz.U.2018.276 t.j. ze zm.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2018.1510 t.j. ze zm.)-  art. 6 ust 1 pkt c RODO. 

 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa 

oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność realizacji świadczeń o które Pani/Pan występuje a do których zobowiązany jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności 

10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu w tym automatycznemu podejmowanie decyzji. 

 

 

 

 

 


