Na mocy uchwały nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Zgodnie z art. 14 (zgodnie z art. 13 dla wniosków złożonych po 01.04.2020) 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) informuję, że:
1) Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
- Burmistrz Bolkowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-420 Bolków,
- Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, z siedzibą ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
- iod@bolkow.pl dla spraw w kompetencji Burmistrza Bolkowa,
- monika.gora@gmopsbolkow.pl dla spraw w kompetencji GMOPS w Bolkowie;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
4) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach na podstawie art. 6
ust 1 lit. c RODO;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne oraz innym
podmiotom, którym Współadministratorzy, w celu wykonywania praw i obowiązków, powierzyli dane
osobowe;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane
przez okres 1 roku liczonego od dnia utraty prawa do korzystania z Karty. W przypadku osób, którym Karta
nie została przyznana, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja
odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie wskazanych okresów dane osobowe wraz
z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostaną
usunięte;
8) Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
a) żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania,
w myśl obowiązujących przepisów,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie;

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2,
00-192 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa;
11) W oparciu o zebrane dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

