Karta Dużej Rodziny
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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: Rozporządzenie
RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,
poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130
Żarów
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) i na
podstawie art. 21 tej ustawy, w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 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.
6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
7) W uzasadnionych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
8) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania
z Karty (z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane tych
osób przetwarzane mogą być przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do
Karty stała się ostateczna).
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania
będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy/wniosku.
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podpis wnioskodawcy

