
Klauzula informacyjna  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach z/s w Kwiatkowicach 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 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 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wodzieradach z/s w Kwiatkowicach informuje, że: 

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wodzieradach z/s w Kwiatkowicach, ul. Szkolna nr 17, 98-105 

Wodzierady. 

2. Inspektorem Danych osobowych jest Paweł Kijański, kontakt: iod@wodzierady.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania 

administracyjnego oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisy 

powszechnie regulujące obowiązek prawny Administratora.  

5. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez  okres wyznaczony właściwym przepisem 

prawa: Rozporządzenie 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. z 2011r. Nr 14 poz. 67) oraz z 

przepisów szczególnych 

6. Posiada Pan(i) prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie; 

7. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących naruszałoby przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podania tych danych 

będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

9. W oparciu o Pana(i) dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
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