Klauzula Informacyjna Program ,, Opieka Wytchnieniowa” –
edycja 2021
Stosując się do 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) informujemy, iż przysługują Pani/Panu
niżej określone prawa.
1.Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kościuszki 41 b, 64-610 Rogoźno.
2.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować
się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@gopsrogozno.pl, lub pisząc na powyższy adres z dopiskiem ,, Ochrona Danych
Osobowych”, tel. 672617508
3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ( zgoda) i c ( prawny obowiązek
ciążący na administratorze) RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a ( zgoda dotycząca danych
szczególnej kategorii) i b ( wypełnienie prawnych obowiązków przez administratora dotyczy
danych szczególnej kategorii) RODO.
4. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy poprzez złożony wniosek z
załącznikami w drodze pisemnej.
5. Dane przetwarzane są w celu realizacji programu ,,Opieka Wytchnieniowa”.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. Podmiotom przetwarzającym (podmioty świadczące usługi prowadzenia
programu, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne). Ponadto Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy
prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Dane dotyczące osób korzystających z programu, oraz osób ubiegających się o udział w
programie oraz członków ich rodzin mogą być przetwarzane przez ministra właściwego i
wojewodę w celu monitorowania realizacji programu oraz w celu umożliwienia organom
właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do udziału w programie oraz przez podmioty
wymienione w przedmiotowej ustawie, którym informacje te zostały udostępnione.
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8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie
odrębnym pismem,
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15
RODO,
2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3
RODO,
11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli
sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem
skorzystania z usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”edycja 2021.
13. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu
podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
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