
……………………………………………… 
Imię i nazwisko 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŚWIADCZONEJ 

PRZEZ GOPS W PABIANICACH 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000) 
 

informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ z 

siedzibą w Pabianicach, ul. Łaska 3/5 95-200 Pabianice, adres e-mail: gops@pabianice.gmina.pl; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iodgops@pabianice.gmina.pl; 
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c 

ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Uchwały nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z 

dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia 

dla dzieci z niepełnosprawnością w celu spełnienia obowiązków prawnych. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy  oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe na jego zlecenie. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o 

tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie, ma miejsce tylko w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez GOPS, który ma kontrolę nad 

działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa 

prywatność; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego; 
6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, w tym 

również wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów 

prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także o prawie do przenoszenia danych; 

• w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania; 

• informacji czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia 

umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane. 
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