
KLAUZULA INFORMACYJNA 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem 
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 

informuję, że:  
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Partyzantów 7 , [05-100] Nowy Dwór Mazowiecki,  tel. (22) 775 27 30  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 22 775 27 30 email: 

iod@opsndm.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ,e  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,  
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktach sprawy i wniosku o ustalenie prawa 

do jednorazowego świadczenia będą przetwarzane w celu: przyznania i weryfikacji uprawnień, 

do jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkiem 

ustawowym. 
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z OPS przetwarzają dane osobowe, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 

umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

osobom upoważnionym przez wnioskodawcę w ramach realizacji naszych zadań. 
6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w sporządzonej przez nas dokumentacji, przechowywane będą 

przez okres przewidziany instrukcją kancelaryjną i zostaną trwale usunięte po okresie archiwizacji 

dokumentów.  
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, [00-193]  Warszawa. 
 

 

 

 

 
Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
 
Data i Podpis klienta ………………………………………………….. 


