INFORMACJA O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DODATEK OSŁONOWY
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
„RODO” informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie z siedzibą przy ul.
Kmicica 5, 42-282 Kruszyna reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: inspektorod@kruszyna.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu analizy wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z:
1) Rozporządzeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
osłonowego w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
2) art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej w gminach wykonują
jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, o których mowa w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;
3) przypadkiem podania danych nieobowiązkowych
w zakresie adresu e-mail zawartych we wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku
osłonowego, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o dodatku osłonowym.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w zadaniu dodatku
osłonowego na podstawie przepisów prawa, . Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi:, informatyczne, kadrowo-księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w części III
powyżej. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią
archiwalną „B10” wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
3. Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne
do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r o dodatku osłonowym. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyznania dodatku osłonowego
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie
decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

