
Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Leśnej Podlaskiej 

Zgodnie z art. 13. ust 1, art 14 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gops@lesnapodlaska.pl 

3. Państwa dane zbierane i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka 

oraz zadań określonych w innych regulacjach - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

5. tutejszy Ośrodek będzie pozyskiwał dane osobowe od wszystkich podmiotów 

zobowiązanych na podstawie ustawy do przekazania danych tutejszemu Ośrodkowi. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub 

wypełniania obowiązków ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a po 

jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów 

prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach 

podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania niepełnych 

danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub 

podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 
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