
 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO (źródło bezpośrednie) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Pani Aneta Miszczuk Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Barbara Chwesiuk Tel. 83 375 37 48, e-mail: 

bchwesiuk@gminaterespol,pl 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń wypłacanych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu na podstawie (właściwe podkreślić): 

- art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

- art. 22 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

- art. 24 ustawy o pomocy państwa w zakresie wychowywania dzieci 

- art. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

- art. 100 ustawy o pomocy społecznej 

- art. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

- art. 5d ustawy prawo energetyczne 

- art. 9n ust 4 ustawy o systemie oświaty 

- w przypadku ubiegania się o dodatek węglowy  z ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. 2022r., poz. 

1692) 

4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j 

-  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

5. Podane przez Pana/ą dane osobowe będą/nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

6. Podane przez Pana/ą dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7. Pana/ą dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody/zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przez okres 10 lat. 

8. Posiada Pan/i 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, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie przez Pana/ą danych osobowych jest  dobrowolne/wynika z przepisu prawa 

11. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w celu realizacji świadczeń wypłacanych 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 


