
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych uczestników w Programie „Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w  Międzyrzecu  Podlaski,  ul.  Warszawska  20,  21-560  Międzyrzec  Podlaski,  e-mail:
gop  s@miedzyrzecgmina.pl   reprezentowany przez Kierownika.

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  mogą  się
Państwo kontaktować pod adresem: e-mail: administracjagops@miedzyrzecgmina.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla  potrzeb  nie  zbędnych do realizacji  Programu
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 
lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych
osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
b)  podmiotom  nadzorującym  i  kontrolującym  działalność  Administratora,  jak  również
podmiotom  świadczącym usługi na rzecz Administratora,

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b Ogólnego Rozporządzenia ma
prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do innych celów niż te, dla którego zostały zebrane. 
8. Pani/Pana dane  nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku

do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.
9. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych

osobowych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do
przenoszenia  danych,  a  także  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

10.Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  ze  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. 

Zapoznałam się/Zapoznałem się

………………………………………………
imię i nazwisko
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