
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(pomoc społeczna – bez decyzji administracyjnej) 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych własnych  

i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubinie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich 
podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń pomocy 
społecznej na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) oraz w celu świadczenia usług w ośrodkach wsparcia, 
rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach chronionych i domach pomocy społecznej. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty, którym Administrator Danych zobowiązany jest 
przekazać dane z mocy obowiązującego prawa oraz wybrane podmioty, z którymi Administrator 
Danych zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna). 

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym w jednostce 

jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 
9. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo: 

 do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO, 
 do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów wymienionych w pkt. 4. 

Konsekwencją niepodania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przez Administratora 
może być pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.  

 
 

 
 


