
          KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z 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 
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dalej  RODO  (Dz.  Urz.  UE  L119  z  04.05.2016r.), 
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków rodziny jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Piłsudskiego 8, zwany dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych:

o imię i nazwisko, numer pesel,
o imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka,
o datę urodzenia i informacje o zgonie ,
o miejsce zamieszkania lub pobytu,
o adres korespondencji,
o numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  w  przypadku  osób,  które  nie 

posiadają numeru pesel,
o informacje  o  zawarciu,  rozwiązaniu  przez  rozwód,  unieważnieniu  lub  stwierdzeniu 

przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego,
o stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
o informacji  o  uczęszczaniu  dziecka  do  szkół  i  placówek  oświatowych,  okresie 

uczęszczania oraz adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza,
o informacji o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
o informacji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,
o orzeczeniu sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
o dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3,
o numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej.

2.  Dane kontaktowe Administratora ochrony danych osobowych:  inspektor.odo@  swiebodzice.pl   , 
tel. 74/ 6669587.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny z 
dnia  5  grudnia  2014  r.  i  mogą  być  udostępniane  z  prawnie  uzasadnionych  powodów  innym 
odbiorcom jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 
przez administratora.

4.  Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  członków rodziny jest  art.  21 
Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 785 ze zm.)

5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
o przenoszenia danych
o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.   Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  50  lat  tj.  przez  okres  wymagany 
przepisami  prawa  dla  celów  archiwalnych   i  statystycznych.  Dane  osobowe  mogą  być 
przetwarzane  przez  okres  1  roku  od  dnia  utraty  prawa  do  korzystania  z  Karty,  z  wyjątkiem 
informacji dotyczących osób, którym karta nie została przyznana. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:inspektor.odo@swiebodzice.pl
mailto:inspektor.odo@swiebodzice.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

		          KLAUZULA INFORMACYJNA 
		Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.), informuję, że:
	imię i nazwisko, numer pesel,
	imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka,
	datę urodzenia i informacje o zgonie ,
	miejsce zamieszkania lub pobytu,
	adres korespondencji,
	numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru pesel,
	informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego,
	stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
	informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, okresie uczęszczania oraz adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza,
	informacji o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
	informacji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,
	orzeczeniu sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
	dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
	numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej.
	2. Dane kontaktowe Administratora ochrony danych osobowych: inspektor.odo@swiebodzice.pl , tel. 74/ 6669587.
	3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. i mogą być udostępniane z prawnie uzasadnionych powodów innym odbiorcom jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora.
	4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz członków rodziny jest art. 21 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 785 ze zm.)
	5.  Posiada Pani/Pan prawo do:
	żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
	wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
	przenoszenia danych
	wniesienia skargi do organu nadzorczego,
	cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
	6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat tj. przez okres wymagany przepisami prawa dla celów archiwalnych  i statystycznych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym karta nie została przyznana. 

