Klauzula Iłlfurmacyjna
Realizujqc obowir1zek wskuamy w art. 13 ust. ] i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rudy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Jizycznych w zwiqzku z
przetwurzuniem danyclt osobowyclt i w spruwie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekuzuje się następujqce informacje :

- w ramaclt postępowaniu administracyjnego wszczętego w tutejszym Gminnym OśłodkuPomocy
Społecznej w KoIe przetwarzflne będq dane osobowe Wnioskodawcy i innyclt stron postępowunia w
zukresie i w celu niezbędnynt do jego przeprowudzeniu,

-

tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcję Administratora Danych
osobowyclt, a jego przedstawicielem jest osoba prowadzqca postępowanie administracyjne i możnu
się z Niq skontaktowuć w następujqcy sposób: telefonicznie pod nr tel. (0-63) ż7 2l3 89 lub
e

le

ktro niczn ie p o d uclresem gop s@,p net, p

l

- przekuzuttie danyclt osobowyclt przez łVnioskodawcę jak

i inne

strony postępowaniu w zgkresie

niezbędnym do przeprowaclzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym;
orlmtlwa iclt przekazunia rodzi negatywne skutki procesowe;

-

Inspektorem Ochrony Danyclt Osobowych tutejszego Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w
KoIe jest Andrzej Konarski i można się z Nim skolttuktować w następujqcy sposób: telefonicznie pod
nr tel, (0-63) 27 213 89 lub elektronicznie pod aclresem gops@onet,pl

-

wskuzane

tlane

otsobowe dostępne bęctq

ntt poclstuwie ttrt. 73 Kocleksu

postępowanict

udministrucyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporzqdzenia stronom postępowuniq strony
mujq także płuwo żqdania sprostowałliu, usultięcia lub ograniczenio przetwlrzania dunych iclt
dolyczqcych, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dune przecltowywune będq w tutejszym Gminnym OśłodkuPomocy Społecznej w Kole w postaci
odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołunymi akt sprawy przez okres prowadzenia
sprawy juk i po Ęm okresie, tak długo jak w świetleprlwu będzie to niezbędne dh dokumentowania
przebiegu rułatwicmia i roatrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwurzanie dunych osohowyclt w z,akresie i celu wyżej wskuzunynt
dokonywune jest nu podstawie prtwa, to jest nu podstawie urt. 6 ust. ] lit. c) wyżej wskazunego
Rozporzqdzenia jak i na podstawie kocleksu 1lostę1lowttttiu administracyjnego i jest niezbędne dla
wypełnienia obowiqzku prawnego ciclżqcego na administratorze. Osoba, której dane dotyczbl ma
prrwo wniesieniu skargi do Prezesu Urzędu Ochrony Danycll Osobowyclt z siedzihq w Wurszawie,
jeżeli uma iż przetwarxunie tyclt danyclt osobowyclt odbywa się w sposóh nietrlrawidłowy,

