
Wadowice Górne, dnia…………………… 

………………………………………………… 

imię i nazwisko 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

adres 

………………………………………………… 

PESEL 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WADOWICACH GÓRNYCH 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zaświadczenie potrzebne jest w celu: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych,                                                          

39-308 Wadowice Górne 116 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych  

Adres e-mail: zk@wadowicegorne.pl 

Telefon kontaktowy: 14 666 65 41 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z poniższych aktów prawnych: 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

• Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

zgodnie ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem, bądź toczącym się z mocy prawa postępowaniem.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,                  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                                                       

w Wadowicach Górnych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz uzasadniony interes Administratora danych osobowych, po tych okresach zostaną one 

zniszczone i usunięte. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania 

(poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w sytuacji, gdy przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa wymaga przetwarzania danych osobowych w określonym czynnością prawną zakresie.  

10) Pani/Pana dane nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu 

zgodnie z art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

…………………………………… 
                                                                                                            podpis 

 


