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 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach , ul.Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi. Oświadczam, że
swoje  dane  osobowe podaję  dobrowolnie  i  zapewniam,  że  są  zgodne  z  prawdą.  Zapoznałam/em się
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym również przysługujących mi prawach a zwłaszcza prawie dostępu
do treści moich danych, ich poprawiania czy usunięcia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(RODO)
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach,  zwany dalej: „Administratorem”.  Kontakt do Administratora: tel.  48 613 27 55,
e-mail: mgops@bialobrzegi.pl Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mgops.bialobrzegi.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przesłanki RODO z art. 6 ust 1 lit. a - osoba,
której  dane dotyczą  wyraziła  zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych  w jednym lub
większej liczbie określonych celów.

3. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku
osłonowym celem rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
6. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów  przetwarzania

wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji
7. Administrator  nie  przekazuje  Pani/Pana  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji

międzynarodowych. 
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8. Ma  Pani/Pan  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Administratora  przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W  oparciu  o  Pani/Pana  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

… ……………………………………………………….
 (data i podpis )
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