
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                          
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólnego rozporządzenia                
o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stupsku,  ul. H. Sienkiewicza 10 a,  06-561 Stupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku: iod.gopsstupsk@wp.pl; nr. telefonu: 
23/6531154; pisemnie na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazany w pkt 1. 

3. Administrator danych osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: 
a) ustawy: 

-  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.1832 ze zm.): 
- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769  ze zm.); 
- z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn.zm.); 
- z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952  ze zm.); 
- z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1778); 
-  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); 
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.);  
- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.); 
- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.); 
- z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z  2016 r. poz. 1860); 
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków      publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.); 
- z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180); 
- z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755); 
- z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz. poz. 1030); 
- z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2092); 
- z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.); 
- z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882); 
- z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395) 

b) realizacji  umów i porozumień; 
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie realizowanych zadań; 
d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym                   

w treści tej zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami tych danych  mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów tj; Urząd Gminy, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy dla Bezdomnych, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Sądy, Prokuratura, Policja, Komornik Sądowy, Szkoły, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Bank Żywności, Poradnie Psychologiczno- 
Pedagogiczne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Pracy, Urzędy 
Skarbowe, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Rejestr Dłużników Alimentacyjnych, Zespół Interdyscyplinarny, Komisje d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
Państwowa Inspekcja Pracy. 

b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe. 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  przepisów prawa, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora 
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub              
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,                       
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 


