
KLAUZULA INFORMACJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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-
zwane danej „RODO”) informuję, że od dnia 25.05.2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

1.  Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 
22-200 Włodawa, tel. 82 5723945, e-mail: gops@gmina-wlodawa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych, własnych i zleconych. Przetwarzanie danych 
stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (zgodnie a art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 
ust. 2 lit b RODO) bądź jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4.  Odbiorcy danych
Odbiorcami  danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań.

5.  Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany 
prawem okres archiwizacji danych.

6.  Uprawnienia 
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo ograniczenia przetwarzania, 
e) prawo przenoszenia danych, 
f) prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO,
g) prawo cofnięcia zgody,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86 

Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  realizacji  celów  określonych
w punkcie 3.
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