
KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŁOWICZU 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  uprzejmie informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, tel.(46)8302648; 

fax:(46)8302637;e-mail:jolanta.sloma@ug.lowicz.pl  

2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu powołany został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się kontaktować pod adresem  e-mail: inspektor@kiodo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisu prawa: 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 

  ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

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

 ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

oraz wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy GOPS w Łowiczu a 

kontrahentami.  

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub 

działań wobec klienta. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 1)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

2) wniesienia sprzeciwu. 

7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu 

osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez 

czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia2011r.  w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Ponadto informujemy iż, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  
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