
Stosując lLę 9o Rozpoządzenia Parlamentu. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizĘ.ń;;iązii'zi#fi;;niem danychosobowYch i w sPrawie swobodnego przepłlwu iakicrl oanycń .rii,.i,vl!nia dyrektywy95/46^/VE (ogolne rozpoządzenie o ochronie Óanycrl) ńtoimujemy, ii p*vŚiuóuią pani/panu
nizej określone prawa.

Administratorem danYch_osobowych ujawnionych w formulazu jest Gminny ośrodekPomocY SPołecznej w Strzeteczkach,'ul. Ryńek ą, ąi-saą Staóteczki. we wszystkichsPrawach związanYch zPzetwarzaniem danycń osobowych orazzwykonywaniem pani/panu
PraW W zakresie ochronY danYch osobowych mozna końtaktowaó się z ińspetłorem ochronydanYch osobowYch Panem Korzuch Adam pod "ł.."", ń".;t, 

-eiextronicznej:
korzuch@infoic.pl

Numer.telefonu jest Pzetważany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonymwnioskiem. Pozostałe dane osobowe 9ą przetwazane w celu realizacji ;6;ń *y.ikających z
ustawY z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dźieci, Wszystkie §o'a.n"dane osobowe są Pzetwazane w celu archiwalnym zgoonijz ustawą o-ń"r.ooo*ym zasobie
archiwalnYm i archiwach oraz wydanych na jej podstańie aktach wykonawczy.h, . takze celu
kontrolnym,
Dane konieczne do rozpatzenia wniosku są zbierane i wykozystywane pżez ośrodek dla
ProwadzonYch Postępowań administracyjnych, zmieŹalącycń do 'wyJania 

decyzji
ad m i nistracyj nych, w cel u pzyznan ia świad czenia wychowawczego.

Dane PozYskiwane są bezpoŚrednio od Wnioskodawcy popzez złozony wniosek z
załącznikami oraz w drodze pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem ministra
właŚciwego do spraw z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w
PrzePisach o ewidencji ludnoŚci, z Centralnej Bazy Beneficjentow oraz Centralnego Wykazu
Ubezpieczonych.

Dane,ldotYczące osób pobierających świadczenia, osób ubiegających się o świadczen ia oraz
członków ich rodzin są pzetwarzane przez ministra właściwJgó dó spraw rodziny ińói"*"Ji
w celu monitorowania realizacji świadczen oraz w celu umo}liwienia organom-właśóiwym iwojewodzie weryfikacji prawa do śwjadczeń oraz pżez poomioiy *yri"nión; ;
Pzedmiotowej ustawie, którym informacje. te zostały udostępnione. Mińistei właściwy do
lPraw rodzinY Pzetwaza dane w zakresie adresu poczty'elektronicznej wskazane§o *
formulazu w celu pzekazywania informacjizwiązanych z uprawnieniami dla rodzin.

PowYzsze dane będą,pzechowywal.e pżezokres 10lat od dnia ich udostępnienia z rejestru
centralnego, z wYjątkiem informacji dotyczących osob, którym świadcŹińie nie zostało
PrzYznane albo którym wYdane zostało ozeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnlcń
lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które pzechowuje się pzez okres 1roku od dnia, w którym decYzja w sprawie świadczenia albó wydania ozóÓ=enia stała sięostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prjwa do świńzenia albo o
wydanie ozeczenia bez rozpatzenia.

Państwa dane osobowe nie, będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem pzypadków,
kiedY zasadnośó udostępniania wynika z pz-episow prawa. oanó, 

,mogu ,byó, 
jeanar

Pzekazywane,innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjni,' t.Ćń.iti.i i
informatyczną GOPS.



W szczegolnoŚci Podmiotom administrującym systemami informatygznymi, senruisującymsPzęt informatYcznY,_Zapewniającyńi y'anŚport-Żiokuńnto* i nosni[Ji,v"elet<tronicznych,zaPewniającYmi niszczenie ooi<uńóntow i' .Ós.irl* elektronicznych olaz podmiotomzaPewniającYm obsługę Prawną. iz35a3ani. J.nv.h realizowane będzie na podstawiezawańych umów powiezenia pobfuuoonia, a poóńitiv pzetwazające mogą je pzetwazacJeoynle na Polecenie oŚrodka, co nalezy rozumieó * i;; sposób, ze nie s!'uprawnione dopzetwazania tych danych ,. *i..nvcn cetacń. P.ń. nie będą po.Ń.*.ne w celuzautomatyzowanego pod-ejmowania oecyzli, w tym profilowania.

W wYPadku danYch, których podstawą pzetwazania jest dobrowolnie wyrazona zgoda,pzysługuje Pani/Panu pńwo'córnĘ"i. zgody w oowblny;';óil;.Tu't.. wpływu nazgodność z prawem pzetwazania, iiJrego na podstawie zgody pzed jej cofnięciem.
pzysługuje pani/panu prawo dostepu, do danych osobowy.ch, ich sprostowania, jeśli sąbłędne lub nieaktu.alne, u.uniĘ.iu'iuo ogr.ni.źuniJ-i.'et*. zania oraz o prawo do
:r""J]:''"nia 

danYch oostarczóffi Jiri.iŚi*triTri,i,!.uch podstawą pzetwazania jest

rJ§l[X? :.i#,i[i?.1# T::^ffi i.,l1ffi H: t ff u;[y.. 
u o d p owi edzi a l n e g o za ko n t ro l ę

podanie danych pzętwazanych na podstawie zgody jest dobrowolne. podanie pozostałychdanYch jest niezbędne * ..iu 
-iozp"tzeń 

'rńiÓ.ru o pżyznaHie świadczeniawychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 ruteóo 2916 r, o pomocy państwa w
[i'*?:3li: fff:iroomowi 

p'd;; d;.u§ *[.]§'J,* będzie z brakiem mozliwości

Zapoznałem/ am się z klauzulą informacyjną

( data i podpis)


