
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
na podstawie  art. 13 ust. 1-2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) :  

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, 

ul. Głowna 5, 96-321 Żabia Wola. Kontakt : e-mail:  cus@zabiawola.pl ; tel. (46) 857 82 88  
2. W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych i prywatności możecie Państwo 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , e-mail: iod@cdkp.pl lub tel.604 362 559 

3. Dane osobowe z kategorii –zwykłe , będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego (art. 6 ust.1 lit.e RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym  tj. wsparcie  mieszkańców w procesach informacyjnych i 
rejestracyjnych w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych. 

4. Podstawa prawna realizacji celów :  

a. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych; 

b. uchwała Nr 129/XLV/2021 Rada Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2021 r. w 
sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w 
Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 3informujemy, 
że  odbiorcami Państwa danych osobowych nie będą żadne inne podmioty, a jedynie firma 
wspierająca nasze działania w ramach technicznego utrzymania środowiska informatycznego, z 
którą zawarliśmy stosowną umowę gwarantując a bezpieczeństwo i poufność przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pai/Panu następujące 
uprawnienia : 

a. prawo dostępu do danych osobowych , w tym prawo uzyskania kopii danych  
b. prawo do żądania sprostowania / poprawiania danych osobowych ( w przypadku 

kiedy są nieprawidłowe lub niekompletne) 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 
8. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji 

celu przetwarzania określonego w pkt. 3 , a po tym czasie w formie ograniczonego dostępu 
archiwalnego przez okres określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  1 roku 
liczony od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu celu zgłoszonego przez 
Panią/Pana. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie 
określonym w przepisach RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. 
poz. 1781 ) Adres korespondencyjny: Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa ,. tel. (22) 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane  nie będą profilowane w realizowanych 
zadaniach i nie będą poddane  zautomatyzowanemu działaniu przez system przetwarzania 
Administratora danych w celu realizacji zamierzonego celu. 

11. Dane jakie prosimy od Pani/Pana w celu określonego w pkt. 3  przetwarzania są niezbędne do 
jego realizacji. Ich nie podanie lub podanie niekompletne skutkuje niemożliwością wykonania 
zamierzonego celu wsparcia Państwa potrzeby w ramach wsparcia  w procesach rejestracyjnych 
w zakresie usług  medycznych i rehabilitacyjnych.  
 
                  Dyrektor  CUS 
                                                                                                          ( Administrator  danych ) 
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