Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
Na podstawie obowiązku prawnego 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
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz członków Państwa rodziny jest Burmistrz Szubina
oraz minister właściwy do spraw rodziny.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail:
iod@szubin.pl lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, a w zakresie danych osobowych
dotyczących Karty Dużej Rodziny także inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej – e-mail: iodo@mrpips.gov.pl .

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań
zleconych administracji rządowej na podstawie:

•

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

•

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

•

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

•

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

•

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

•

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

•

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,

•

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

•

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

•

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować
brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej
sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego

w Szubinie, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych podmioty
zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Szubinie.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych
do tej ustawy.
9. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Choć przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane
te nie są wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania
polegającego – w myśl RODO - na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub
prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji
lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której
dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco
na nią wpływa.
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