KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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, zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej reprezentowany przez Kierownika z siedzibą, ul. Ks. Stanisława
Dulczewskiego
1A,
07-440
Goworowo,
tel.
297614015,
e-mail:
kancelaria@gops.goworowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gops.goworowo.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 2022-2026, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO oraz ZARZĄDZENIA NR 130/2021 Wójta Gminy Goworowo z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Goworowo na lata 2022-2026

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na
rzecz administratora (np., kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nieuwzględnienie wniosku.
9. Administrator nie podejmie decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

