Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 /ogólne rozporządzenie o ochronie
danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie ,ul. 3 Maja 11 34-143 Lanckorona
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem poczty elektronicznej gops.lan@op.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe:
imię i nazwisko ucznia i członków jego rodziny, data i miejsce urodzenia ucznia, adres
zamieszkania ucznia i członków jego rodziny, PESEL ucznia, miejsce nauki ucznia oraz
miejsce nauki lub pracy członków jego rodziny, łączny dochód gospodarstwa domowego
oraz miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny, stan zdrowia ucznia
lub/i członków jego rodziny, warunki materialno-bytowe ucznia i jego rodziny, a także
numer rachunku bankowego oraz numer telefonu rodzica, zbierane i przetwarzane będą
w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty (art. 90n) tj. pomoc
materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Lanckorona..
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat dla celów archiwalnych zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lanckoronie.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celu, o którym mowa w ust.3. Nie podanie danych osobowych wskazanych we
wniosku oraz nie dołączenie wymaganych załączników spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.

…………………….
data i podpis

