
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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(RODO), informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Skoroszycach przy ul. Powstańców Śl. 17 48-320 Skoroszyce tel. 77 431 84 83  
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych 
zadań – na podstawie: 
 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1985 ze zm.) 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000) 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.180 
ze zm.) 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 
2015 r. poz.859 ze zm.) 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 
ze zm.) 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 697 ze zm.) 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1390 ze zm.) 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2017r. Poz.1832) 

ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 
r. Poz. 1851) 

ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 
2016 r. Poz. 1860) 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz.755 ze zm.) 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. Z 2016 r. Poz.645) 

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek nie są i nie będą poddawane 
profilowaniu 

uchwały z dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U . z 2005 r. Nr 179, 
poz.  1485) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310, 650) 

oraz innych właściwych aktów prawnych 



 
 
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: osobiście w Gminnym Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skoroszycach ul. Powstańców Śl. 17 48-320 Skoroszyce, tel.77 4318384 lub e-mail 
gops@skoroszyce.pl. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach 
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego 
klienta, wobec którego realizowane są cele w/w przepisów prawa. 
 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na podstawie 
przepisów prawa. 
 
 
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek nie są i nie będą poddawane profilowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


