
Kłodzko, czerwiec 2019r. 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
„ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO                     

ORAZ ICH RODZIN” 

 Referat ds. Świadczeń z pomocy społecznej  

Informacja w związku 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, 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. 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. 
wydanie decyzji , decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej . 

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

5.  Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004r.o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o 
systemie oświaty, ustawy z  dnia 25lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  ustawy 
z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 
administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie odrębnych umów 
powierzenia następującym podmiotom: 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, u. Wyspiańskiego 2J (SEPI) 

b) Bank Spółdzielczy w Kłodzku, ul. Bolesława Chrobrego 4 ( CUI) 

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

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



8. 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, 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w celu ustalenia uprawnień do 
wnioskowanych świadczeń. W przypadku niepodania danych osobowych właściciel zostanie 
wezwany do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku braku ich podania wniosek 
zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

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

 


