Olszanica, dnia …………………………
…………………………………….
                      imię i nazwisko

…………………………………….
                   adres zamieszkania

……………………………………




ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich małoletnich dzieci            przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy do celów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 z pózn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), a także  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000)



Jednoczenie oświadczam, że zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy.



………………………………                                                           …………………………………
podpis przyjmującego oświadczenie                                                                                                                podpis składającego oświadczenie


















Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy

 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”), a także ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

I. Wskazanie administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81, tel. 134617045  

II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres do korespondencji:  Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81, tel. 606762223, e-mail: gfx-consulting@wp.pl

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy jako Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa zgodnie z:  ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2407 z późn. zm), ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. z 2019 poz. 473), ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 111  z późn. zm), ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 670), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2092) ustawą z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061).

IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, banki, ZUS, KRUS, szkoły, PUP.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy przez okres wymagalny i zgodny z Zarządzeniem Nr 38/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy z dnia 2 października 2014r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy z późn.zm. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy  pragnie zapewnić Panią/Pana, że Pani/Panu  przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, a to: 
1.prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2.prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3.prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
4.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6.prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.
X. Na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego w konkretnym zakresie, pracownik prowadzący postępowanie może pozyskiwać dane osobowe z innych instytucji, baz danych, zbiorów, programów, systemów itd. dopuszczalnych przepisami prawa.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl

	


