Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez GOPS w Zabierzowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) w Zabierzowie, działając na podstawie 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 (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOPS w Zabierzowie z siedzibą
w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2,
tel.: (12) 285-14-13, e-mail:
gops@zabierzow.org.pl.
2. Kierownik GOPS w Zabierzowie powołał inspektora ochrony danych osobowych,
z którym może Pani/Pan skontaktować się przez e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez GOPS w Zabierzowie na
użytek sporządzania i ogłaszania wyników postępowania konkursowego/ofertowego art.
6 ust.1 lit. a, b i c 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie GOPS i jego pracownicy oraz podmioty,
których uprawnienie dostępu do tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od GOPS w Zabierzowie dostępu do danych osobowych,
które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym
obowiązkiem ich podania, a konsekwencję niepodania tych danych może być brak
możliwości realizacji postępowania konkursowego/ofertowego.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich
danych osobowych przez GOPS w Zabierzowie.

…………………………………
podpis

……………………………..
miejscowość, data

