
Klauzula informacyjna dla klientów OPS 

(DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, Z USTAWY O WSPARCIU KOBIET 

W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”, DODATEK OSŁONOWY) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz, e-mail:  mgops@zagorz.pl, tel. 13 

46 23 373. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – grzesiek44@hotmail.com 

3. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c), Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy 

Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności z: 

ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 

z późn. zm.), ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1981), ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), ustawą z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877), ustawą z dnia 

17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy 

oprogramowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164); 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w Ośrodku Pomocy Społecznej przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


