
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.  administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika; 
z siedzibą w: Zadzim 44, 99-232 Zadzim; 
2. inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu jest Pan
Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl) 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do świadczenia dobry
start na podstawie art. 7 art. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 pkt a i pkt c
RODO
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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.
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9.  podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest  Pan/Pani
zobowiązany/a  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak
rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;
 z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;

2. inspektorem  ochrony  danych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia  uprawnień do
stypendium  szkolnego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.   o
systemie oświaty(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), art. 100
ust. 2, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz  art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c
RODO

4. odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zadzimiu

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie  przez  Pana/Panią  danych osobowych jest   wymogiem ustawowym.
Jest  Pan/Pani  zobowiązany/a  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania
danych osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;
 z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;

2. inspektorem  ochrony  danych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia  uprawnień do
Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 21  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) oraz
art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c RODO

4. odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zadzimiu

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie  przez  Pana/Panią  danych osobowych jest   wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
     1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;

 z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2.  inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
świadczenia wychowawczego na podstawie art. 14, art. 24 ustawy z dnia 11
lutego 2016 r.  o pomocy państawa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) oraz art.  6 ust 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika; 
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 100 ust. 2, art. 107 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 ze zm.) oraz  art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
dodatku mieszkaniowego na podstawie  ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 180; z 2018
r. poz. 756) oraz  art. 6 ust. 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia pomocą przez
asystenta rodziny na podstawie art. 7 art. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 697 ze zm.) oraz  art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest  Pan/Pani  zobowiązany/a  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania
danych osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika,
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 15 ust. 8b-ust. 8cb,
art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.) oraz  art. 6 ust 1
pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika;
 z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie art. 8 ust. 7 ,
art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i
rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) oraz   art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c
RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika,
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
świadczeń rodzinnych na podstawie art. 23 ust. 9 i ust. 10, art. 29 ustawy z
dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 1952 ze zm.) oraz   art. 6 ust. 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zadzimiu reprezentowany przez Kierownika; 
z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2. inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zadzimiu jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e-mail: iod@gminazadzim.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do
zasiłku dla opiekuna na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092) oraz
art.  6 ust. 1 pkt a  i pkt c RODO
4. odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8.  ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zadzimiu z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;

2. inspektorem  ochrony  danych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Zadzimiu,  prowadzącym  obsługę  techniczną  Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego jest  Pan  Krzysztof  Pukaczewski (e-mail:
iod@gminazadzim.pl)

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  Gminny  Zespół
Interdyscyplinarny, na podstawie  art. 6 ust 1 pkt c  i pkt f RODO

4. odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zadzimiu

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poinformowano  mnie  o  przysługującym  mi  prawie  cofnięcia  niniejszej  zgody  w  dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie
Administrator  zapewnia  mi  dostęp  w  swojej  siedzibie  do  niniejszego  formularza  i  umożliwia
złożenie podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”.

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora:
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z siedzibą:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim

moich danych osobowych wymaganych do realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

w  celu   podjęcia  działań  na  rzecz  mojej  osoby/rodziny  przez  Gminny  Zespół
Interdyscylinarny

i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

……………………………………………..
Data i własnoręczny podpis

Cofam zgodę na przetwarzanie danych

……………………………………………
Data i własnoręczny podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.  administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zadzimiu; z siedzibą w:  Zadzim 44, 99-232 Zadzim;
2.  inspektorem  ochrony  danych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Zadzimiu,  prowadzącym  obsługę  techniczną  Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego jest  Pan  Krzysztof  Pukaczewski (e-mail:
iod@gminazadzim.pl)
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu   podjęcia  działań na rzecz
Pani/ Pana rodziny przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, na podstawie art. 9c ust.
1- ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
art. 6 ust 1 pkt a  i pkt c RODO
4.  odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zadzimiu
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
7.  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, 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;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. 

mailto:iod@gminazadzim.pl

