
Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych. W związku z powyższym, informuję : 

1. Administratorem Danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach, Niepodległości 6, 77-230 Kępice; tel. 

598576359, 598576357, fax. 598576359, strona internetowa: http://www.opskepice.pl/ 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

iod@opskepice.pl 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kępicach – na podstawie; 

• art. 6 ust. 1 lit. c  oraz  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
                 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,  

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

• ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem" , 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

• ustawy z dnia 7  września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

• ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start”  

• Uchwały NR XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie 

przyjęcia Programu „Rodzinne Kępice” wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 

Gminy Kępice 

• ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,  

• oraz innych ustaw  niezbędnych do realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej.  

• ustawy z dnia 17 grudnia 2021o dodatku osłonowym 

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym 
Zakres przetwarzanych danych : imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.  

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: 

1 dane osobowe przetwarzane w tut. Ośrodku będą przechowywane przez okres realizacji zadania tj do 31 grudnia 

2020r., a po jej upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obo-

wiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów szczególnych np. podatkowych, rachunkowych), zgod-

nie z ustawą kategoryzacją archiwalną. 

2.     dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1. prawo dostępu do sieci swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator prze-

twarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych. 

5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz 

przesłaniu ich innemu administratorowi, 

6. prawo do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym, 

7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właści-

wego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą 

9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokona-

no na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

 

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych lub przez kontakt  

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach. 

http://www.opskepice.pl/
mailto:iod@opskepice.pl
http://www.rzeszow.pl/file/25916/Ustawa_Karta_Duzych_Rodzin_DzUst_1863.pdf


 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kępicach): banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepi-

sów prawa (np. Policja, Sądy). 

1. danych osobowych na podstawie przepisów prawa do których stosowania zobowiązany jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kępicach. 

2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

4. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozpo-

rządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy jest obligatoryjne  

i dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych będzie wiązało się z niemożliwością realizacji zadań 

ośrodka pomocy społecznej w zakresie udzielenia oczekiwanej pomocy. 

 

……………………………….                                                                                                                                                 
(czytelny podpis) 

 

 
 właściwe zakreślić 

 


