
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ 

DANE DOTYCZY 
„ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO                     

ORAZ   ICH RODZIN” KORZYSTAJĄCYCH  ZE WSPARCIA ASYSTENTA 
RODZINY 

Informacja w związku z  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, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej 

sprawie: 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Kłodzko reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w 
Kłodzku, ul. Łużycka 7 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku  Pomocy Społecznej Gminy 
Kłodzko jest Dariusz Ziółkowski – tel. 0 74  306 72 81, e-mail iod@gmina.klodzko.pl lub 
biuro@e-rodo.info tel. 502 615 320 
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego tj. 
pełnienia funkcji Asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane w innych postępowaniach 
administracyjnych, jeśli będzie to spowodowane koniecznością wynikającą z obowiązku 
ustawowego. 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
5. Kategorie odnośnych danych : 

imię i nazwisko, pesel, data urodzenia/ zgonu, stan cywilny, obywatelstwo, adres 
zamieszkania, telefon, e-mail, numer konta bankowego, rodzaj szkoły/ przedszkola, siedziba 
szkoły/ przedszkola, kierunek studiów, uprawnienia do stypendium szkolnego/ 
akademickiego, miejsce zatrudnienia, organ do którego odprowadzane są składki na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, kwota alimentów świadczonych na rzecz osób  spoza 
rodziny za rok bazowy, dane dotyczące uzyskania i utraty dochodu (w tym informacje o 
stypendiach, zasiłkach dla osób bezrobotnych), miejsce obecnego oraz poprzedniego 
zatrudnienia, forma zatrudnienia, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, uprawnienia 
do świadczeń emerytalnych rentowych, przedemerytalnych, zasiłkach chorobowych i 
świadczeniach rehabilitacyjnych, wielkość/ rodzaj gospodarstwa rolnego oraz forma jego 
użytkowania, wysokość osiąganych dochodów w roku bazowym i po roku bazowym, 
informacje dotyczące pobytu/ zatrudnienia osoby/ rodziny poza granicami kraju, informacje 
dotyczące pobieranych świadczeń poza granicami kraju, informacje o pobycie w placówkach, 
instytucjach zapewniających pełne lub niepełne utrzymanie, dane wrażliwe (orzeczenia o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, informacje dotyczące ojcostwa, wyroki 
o rozwód, separacje, alimenty, postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, 
postanowienia o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnieniu 
dziecka lub osoby dorosłej, informacje o przysposobieniu dziecka, statusie opiekuna 
prawnego, opiekuna faktycznego, informacje dotyczące osób pozbawionych wolności, inne 
postanowienia / wyroki dotyczące osób/rodzin pobierających świadczenia bądź osób wobec, 
których jest/było prowadzone postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego), 



6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 
administratora danych osobowych oraz przekazywane na żądanie  uprawnionych organów. 

7. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia 
sprawy i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B10), 

 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów 

9. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy 
przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, 

10. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku 
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, 

11. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

 


