
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, z siedzibą przy 

ul. Grota-Roweckiego 1, oraz numerem kontaktowym: 43 841 36 56 i adresem e-mail: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl  

reprezentowanym przez Kierownika  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.  

2) Kontakt z  Inspektorem ochrony danych:  magdalena@kuszmider.com.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą : 

Na podstawie: Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),  

a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.2020.111 t.j ) w  celu prowadzenia 

postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych  

b. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz.U.2019.2407 t.j.) w celu 

prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego ,,500 +’’ 

c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu 

„Dobry start’’ (Dz.U.2018.1061) w celu prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia ,,Dobry start’’ 

d. Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329 t.j.) w 

celu prowadzenia postępowania w zakresie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 

e. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j.) w celu prowadzenia postępowania w 

zakresie: świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych - przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

f. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz. 808 t.j.) w 

celu prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

g. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j.) w celu 

prowadzenia postępowania w zakresie objęcia rodziny asystenturą 

h. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w celu prowadzenia postępowania w zakresie 

dodatku mieszkaniowego 

i. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne w  celu prowadzenia postępowania w zakresie dodatku 

energetycznego 

j. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w  celu prowadzenia postępowania 

w zakresie zasiłku dla opiekuna 

k. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.2020.1327 t.j. ) w celu prowadzenia postępowania w 

zakresie przyznania zasiłku szkolnego 
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l. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.) w celu wydania zaświadczenia 

do programu „czyste powietrze” o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej. 

m. W przypadku Karty Dużej Rodziny Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn. Podmiotem przetwarzającym  jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, z 

siedzibą przy ul. Grota-Roweckiego 1, oraz numerem kontaktowym: 43 841 36 56 i adresem e-mail: 

kontakt@mgopsdzialoszyn.pl  reprezentowanym przez Kierownika  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Działoszynie. Kontakt z IOD: iod@dziloszyn.pl, magdalena@kuszmider.com.pl, Dane osobowe 

przetwarzane są w  celu  ustalenia prawa członków rodziny wielodzietnej do Karty Dużej Rodziny  i związanych 

z tym uprawnień na podstawie Ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020.1348 t.j.) 

 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) uprawnione podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. do usunięcia danych osobowych; 

d. do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

9) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami archiwizacji wynikającymi z instrukcji kancelaryjnej, 

Rozporządzenia 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 z dnia 2011.01.20). 
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