
Klauzula obowiązku informacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donata Krzyżosiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, tel: 48 627 221 324, e-mail: gopsrozdrazew@post.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: 
hszczecinska@rozdrazew.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych 
można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wywiadu środowiskowego. 

2) Ustawy z dnia 29 lipca 205r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 
września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". 

3) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
4) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 
o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

6) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki 
Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. 

7) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu 
ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach 
i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

8) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
9) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz 
szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

10) Uchwały NR 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014r. Program Wielkopolska 
Karta Rodziny. 

11) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
13) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
14) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
15) Ustawy: z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne art. 5c-5d (Dz.U. z 2018 r., poz. 755). 
16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 156, poz. 1817 ze zm.). 
17) Ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania pomocy w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, przewidzianej w ww. ustawach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 
6. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie 

z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 
z późn. zm.). 


