
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(KARTA DUŻEJ RODZINY) 

 

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. Administratorami danych osobowych są: 

- Minister do spraw rodziny – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. 

Nowogrodzka 1,3,5, 00-513 Warszawa, 

- Wójt Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w imieniu którego działa 

podmiot przetwarzający: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 

Jerzmanowa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

- Administrator – Minister do spraw rodziny, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można się skontaktować poprzez email iodo@mrpips.gov.pl, 

 Administrator – Wójt Gminy Jerzmanowa, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można się skontaktować poprzez email iodags@iodags.pl 

3. Celem zbierania danych jest udzielenie świadczeń z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o 

karcie dużej rodziny. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 21 ustawy o Karcie dużej rodziny. 

5. Odbiorcami 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. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym u Administratora Danych 

jednolitym rzeczowym wykazem akt, tj. 10 lat od zakończenia sprawy. 

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. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 

12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów wymienionych  

w pkt. 4. 

13. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na podstawie przepisów 

wymienionych w pkt. 4. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości 

przyznania świadczenia. 


