Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start”)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że w zakresie danych
przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez
organ administratorem jest Wójt Gminy Drzycim.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Drzycim można się skontaktować pisemnie na
adres siedziby administratora, tj. Urząd Gminy Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140
Drzycim.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Drzycim wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana
Bogdana Głowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:
iod.bogdan@gmail.com
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia:
- postępowania z zakresu ustalenia prawa do świadczeń dobry start i wydawania w tej
sprawie informacji,
- postępowania administracyjnego z zakresu odmowy wypłaty świadczenia dobry start,
- postępowania administracyjnego z zakresu obowiązku zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia dobry start.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia
wymogów prawnych oraz obsługi mieszkańca.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, zgodnie z
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych i danych członków rodziny
wymienionych w składanych wnioskach oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania i
wobec przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia –
Urząd Ochrony Danych.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start”.

Wójt Gminy Drzycim przechowuje dane osobowe, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania
udzielania świadczenia dobry start.

