
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą 

w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki. Tel. 146811422, 146819722, 

146829975 e-mail: gops@radomyslwielki.pl zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

 

2. Inspektor Danych Osobowych wyznaczony zostanie 1 września 2018 r.   

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w tylko celach realizacji zadań wynikających z przepisów 

prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c w związku z art. 9 ust. 1, 2 lit.g Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą instytucje, którym Administrator Danych zleca wykonanie 

zadania na podstawie przepisów prawa.   

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla 

osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2) przenoszenia danych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania, a niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi spełnienie Pani/Pana 

żądania/wniosku. 

 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

 

 

data: 25.05.2018 r. 


