Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dalej RODO) informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jedliczu ul. Rynek 5, gopsjedlicze@jedlicze.pl, 13 44-847-54
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych na adres e-mail: gopsiod@jedlicze.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
 Realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w
szczególności na dostarczeniu zakupów. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. O pomocy społecznej oraz Programem "WSPIERAJ SENIORA" na rok
2020

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania, firmy doradcze
5. Dane możemy otrzymać instytucji obsługującej infolinię.
6. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi wsparcia seniora,
ich niepodanie skutkuje niemożnością przyjęcia zgłoszenia oraz dostarczenia zakupów.
12. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

