Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją
przez Gminę Radziechowy-Wieprz Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.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)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1781) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu
informuje, iż:
1. Na podstawie Zarządzenia nr 42/2021 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 26.05.2021r. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu reprezentowany przez Kierownika,
z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33-867-66-15, e-mail: gops@radziechowy-wieprz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw związanych z ich przetwarzaniem pisząc na
adres poczty elektronicznej: iod.gops@radziechowy-wieprz.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru uczestników programu oraz realizacji usług asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na
Administratorze, który wynika z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej – edycja 2021” przyjętym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1787).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane
lub udostępnione podmiotom upoważnionym z mocy prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają je na jego polecenie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. W przypadku
zaistnienia takiej konieczności zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie odrębnym pismem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 164) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67).
6. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO)
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
–edycja 2021” (według obowiązującego wzoru) jest dobrowolne jednak nie podanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości uczestnictwa w programie.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
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