
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, 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 (dalej: RODO) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Kocierzewie Południowym zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych 

osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, email: magdalena@kuszmider.com.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

3) przenoszenia danych, 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na 

podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, 

e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, 

6. Padanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizacje 

wnioskowanych świadczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. 

     

(miejscowość)  (data: dd / mm / rrrr)  (podpis wnioskodawcy) 
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