
„Dobry start” 

Obowiązek informacyjny - RODO 

Realizując postanowienia art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje: 

 

I. Administrator Danych  

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z siedzibą w 

Białej, 09-411, ul. Jana Kazimierza 1. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach ochrony danych 

osobowych i realizacji swoich praw poprzez:  

tel.: 24 366-87-10 

fax: 24 365-61-65 

e-mail: iod@starabiala.pl 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Stara Biała, w tym ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz jego realizacji. 

Przetwarzanie danych osobowych wynika z: 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”, 

- Uchwały Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu 

„Dobry start”. 

 

IV. Odbiorcy danych 

Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisów prawa podmiotom ustawowo 

obowiązanym do pozyskiwania określonych danych oraz Poczcie Polskiej i bankom prowadzącym rachunek 

bankowy świadczeniobiorcy.  

 

V. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 

Pana/i dane mogą pochodzić od instytucji i organów, które są zobowiązane udostępnić Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej Stara Biała dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

(np. od NFZ, MEN).  

 

VI. Informacja o prawach osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Panu/i: 

- prawo dostępu do swoich danych, 

- prawo do sprostowania lub aktualizacji swoich danych, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VII. Okres przechowywania danych 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przez okres maksymalnie 10 lat liczonym od dnia 1 stycznia 

następnego roku kalendarzowego po załatwieniu sprawy. 

 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

IX. Profilowanie 

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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