
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady  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 

zwane RODO0 informuję, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Miedźnie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w 

Miedźnie ul. Ułańska 25; 

2) Państwa dane są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń 

rodzinnych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); 

3) dane te będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

lub umów powierzenia; 

4) dane te nie  będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych; 

5) Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Dane 

będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

6) mają Państwo prawo żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych, które są niezgodne z 

przepisami prawa do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2); 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane; 

9) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie można się kontaktować z Inspektorem 

Danych Osobowych: 

 Marcin Pilch, tel. 600 379 700, e-mail:marcin.pilch@aviso.pl lub na adres siedziby Gminnego     

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie 

 


