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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach,  

z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). 

2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-87-70 

lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres gops@michalowice.malopolska.pl. 

3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy 

jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

i ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i prawnicze 

na zlecenie Administratora. 

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zadania wskazanego w pkt. 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań i usług wskazanych we wniosku jest wymogiem 

ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich. 


