
Klauzula informacyjna  

do wniosku na świadczenie „500 plus” 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, Kierownik OPS  
w Zatorze informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zatorze, 32-640, ul. Palimąki 2, reprezentowany przez Kierownika OPS, adres  
e-mail: ops@zatorops.pl.  
 

2. W  sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych na adres e-mail: iod@zatorops.pl.  

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań 

Administratora w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus” na podstawie 
art.24 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej 
k.p.a.) w związku z art 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art.9 ust 2 lit b) RODO, w celu 
uzyskania świadczeń „Rodzina 500 plus”, w zakresie niezbędnym do ustalenia 
uprawnień do świadczeń, ich weryfikacji i realizacji. 

 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcą danych, jeżeli jest to niezbędne 
do wykonywania zadań OPS w Zatorze, mogą tez być podmioty przetwarzające na 
rzecz Administratora (np. obsługa prawna, informatyczna), z którymi Administrator 
zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami 

prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, tj. przez okres 10 
lat.  

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wymienionych powyżej 
praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli. 

 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa 

podania  danych w zakresie wymaganym przez administratora wiązać się będzie np. 
z brakiem możliwości rozpatrzenia czy złożenia wniosku.  
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