
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  - Fundusz alimentacyjny 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej 
RODO informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:  

• listownie na adres siedziby Administratora:  ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@zbiczno.pl 

• telefonicznie: (56) 49-393-19  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod_gops@zbiczno.pl  

• listownie na adres siedziby Administratora:  ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno (IOD) 

CELE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia                      
z funduszu, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub realizacją świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego,  podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,                        
w związku z art. 15 ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych może być również zgoda, o której mowa w art. 6 ust.1 lit a 
RODO lub art. 9 ust.2 lit. a. dla danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż 
wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia, np. numer telefonu. 

ODBIORCY DANYCH 

  

Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do 
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające 
Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających 
asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w GOPS systemów informatycznych. Mogą to też być 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, itp.) oraz podmioty prowadzące 
działalność płatniczą (banki). 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, 
którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym 
decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia bez rozpatrzenia. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją 
podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę -                           z 
zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest 
niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odmowa podania tych 
danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane do państw 
trzecich. 
O szczegółach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możliwości i sposobów korzystania ze swoich 
praw będzie Panią/Pana informował pracownik merytoryczny prowadzący sprawę oraz inspektor ochrony 
danych. 

 

 

      ….............................................................. 


