
KLAUZULA INFORMACJA 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Krzykosach jest: 

Wójt Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzykosy jest Pan Ryszard Kujawski, adres 

poczty elektronicznej: odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem:  

„IOD”. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem spełnienia wymogów prawnych art. 6 ust. 1 c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

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

przepływu takich danych oraz uchyleni dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

4. Dane pozyskiwane będą od podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji tutejszemu 

Urzędowi Gminy Krzykosy. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

-ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.); 

-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1851 

ze zm.); 

-ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

554 ze zm.) 

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

rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r., poz. 1061) 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane w formie tradycyjnej przez okres 10 lat, w formie elektronicznej 

bezterminowo. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

…………………………………                            

  (data i czytelny podpis) 
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