Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie
prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu,
adres: Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, reprezentowany przez Kierownika. Możecie Państwo
skontaktować się z nami w następujący sposób:
- listownie na adres: Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie,
- przez e-mail: opsrzewnie@gmail.com
- telefonicznie: 29-761-34-77.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@ugrzewnie.pl lub telefonicznie 29-767-30-32.
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu ustalenia prawa do
specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
5) Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
oraz innemu podmiotowi niż upoważnionemu na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi
przetwarzającemu świadczącemu usługi (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
podmiotowi świadczącemu usługi księgowo-finansowe);
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia
złożenia wniosku zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w OPS w
Rzewniu.
7) Posiadają Państwo prawo:
dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania przez
Państwa danych uniemożliwi realizację wniosku.

