
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kurzętniku ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kurzętniku ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik 564748050.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) w następującym celu ustaleniu prawa do świadczeń 
wynikających z uchwały nr XLII/361/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w spawie 
wprowadzenia na terenie Gminy Kurzętnik programu z zakresu polityki społecznej "Kurzętnicka 
Karta Seniora", zgody Pana/Pani. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione  na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w 
imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą pozyskiwane z innych źródeł;  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy 
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 , oraz  
Zarządzenia nr 18/20015 Dyrektora GOPS z dnia 18.09.2015r.  

8. 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; 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
nierozpatrzenie wniosków. 


