
 Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. .UE L 
119 z 04.05.2016): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Drelowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 10, 21-570 Drelów. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym 
jest Radosław Struczyk. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@struczyk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na 
podstawie art.6ust.1lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r oraz na podstawie art.9ust.2 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych  

osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych Adres:Stawki2, 00-193 Warszawa. 

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

……………………………………. 

(data i podpis osoby informowanej) 
 


