
 

Klauzula informacyjna 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

W związku z realizacją wymogów  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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych są: 

 Burmistrz Kolbuszowe, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej,  
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa 

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą  
w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem – Burmistrzem Kolbuszowej - można się skontaktować  

w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.252) 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.424). 

Kontakt z IOD w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

z siedzibą w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iodo@mrpips.gov.pl. 

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego 

zakresie działania. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.  

Dane przetwarzane są na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze 

 art. 9 ust. 2 lit b RODO przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez 

administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego 

i ochrony socjalnej 

 art. 9 ust. 2 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby której dane dotyczą  

 art. 9 ust. 2 lit. g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z ważnym interesem publicznym   

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest 

wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych 

nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, 

adresu e-mail  

ODBIORCY DANYCH 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych 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 zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa 

informatyczna itp.). 
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Są nimi m.in.: podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, jednostki 

organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe 

zadania, sądy, organy ścigania, obsługa prawna, podmioty kontrolujące 

administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.   

Twoje dane zostały powierzone w celu realizacji spraw dotyczących Karty 

Dużej Rodziny do: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Kolbuszowej pod adresem; 36-100 Kolbuszowa ul. Obrońców 

Pokoju 21a,  email: mgopskolbuszowa@gmail.com,  tel. 17 2271 - 133 – 

sekretariat; 17 2274 - 651 – sekretariat, do kontaktów w sprawie ochrony 

Twoich danych osobowych został także powołany u w/wym. podmiotu 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-

mail na adres: iod@mgops.kolbuszowa.pl 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
 
OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach 
dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:  

1. do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej  
z przetwarzaniem danych osobowych 

2. do czasu przedawnienia roszczeń 
3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do 

czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego 
w pkt.1. 

W przypadku osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe 
przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja 
odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. 

Po upływie wskazanych okresów dane osobowe wraz z wnioskiem  
o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania 
Karty zostaną usunięte. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują 
prawa:  

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo sprostowania danych  

 prawo do usunięcia danych  

 prawo ograniczenia przetwarzania  

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 
9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna 
z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to 
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza 
przepisy RODO,  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych:  

 jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. 

Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną 
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nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować 

celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,  

  jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która 

może być cofnięta w dowolnym momencie  

ZAUTOMATYZOWANY 
SPOSÓB 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania 

 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych 

 

 

 


