
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na rzecz programu „Karta Dużej Rodziny” 
  
Zgodnie z 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) – dalej zwane RODO 

informujemy, że : 
1. INFORMACJA O AMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych mający siedzibę  w 
Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, na rzecz którego czynności przetwarzania danych w formie tradycyjnej 
lub cyfrowej realizuje Gmina Żabia Wola delegując wykonanie zadania na Centrum Usług Społecznych (CUS)  w 
Żabiej Woli z siedzibą przy ulicy Główna 5, 96-321 Żabia Wola, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych telefon-46 857 82 88  ; mail: cus@zabiawola.pl 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Dyrektor Centrum Usług Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Roberta KOZŁOWSKIEGO, który 
w jego imieniu zapewnienia nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w placówce. W 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontakt bezpośredni z IOD : 
telefon: 604 362 559  oraz  mail: iod@cdkp.pl lub pisemnie na adres CUS. 

3. CELE i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wypełnienia wymienionego poniżej obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w oparciu o przesłankę art.6 ust.1. pkt. e RODO oraz zadań 
realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

 Dane osobowe będą przetwarzane w poniższym celu i zakresie : 

  
Cel przetwarzania 

 

 
Podstawa przetwarzania 

 Cel: Obsługa procesów programu Karta Dużej 
Rodziny 

 Kategoria danych:  
            + dane osoby wnioskującej 
            + dane członków jej gospodarstwa 

 Zakres danych przetwarzanych : 
 + dane wnioskującego i członków jego rodziny 
wymienione w prawie będącym podstawą 
realizacji programu  w zakresie tam 
wymienionym  
+ dane dodatkowe, nie wymienione w ustawie i 
rozporządzeniu. które to dane są pomocne przy 
obsłudze złożonego wniosku o wydanie Karty 
Dużej Rodziny lub jej unieważnienie. 

Art. 6 ust. 1. pkt. e) RODO 
Przetwarzanie danych będzie realizowane w oparciu o 
wymóg ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej 
Rodziny oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 
unieważniania Karty Dużej Rodziny , wzorów 
graficznych oraz szczególnego zakresu informacji , 
jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie karty 
Dużej Rodziny 
 
Art. 6 ust.1 lit. a) RODO  
Przetwarzanie danych realizowane jest w oparciu o 
wyrażona zgodę przez osobę , której dane dotyczą 

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH. Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, która 
składa wniosek KDR i jest uprawniona prawnie do reprezentowania członków rodziny. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Ich nie podanie lub podanie 
niepełne może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. W pozostałym zakresie przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody. 

5. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 
Dostęp do przetwarzanych danych osobowych będą miały : 
W CUS wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do obsługi wyszczególnionego celu i tylko w 
zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków na zajmowanym przez nich stanowisku lub przydzielonej 
czynności dla osiągnięcia wykazanego celu Administratora , Wójt  Gminy Żabia Wola i uprawnieni przez niego 
pracownicy w ramach selektywnego dostępu związanego z realizacja celu. 

6. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym pracownicy Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej .  
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7. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz na jego podstawie nie będzie 
podejmowana w sposób wyłączny żadna decyzja, w tym podlegająca profilowaniu, wywołująca skutki prawne. 

8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE 
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.  
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez stronę zgody , 
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania przed jej wycofaniem). 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora  Pana/Pani 
danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 lub z wykorzystaniem e-formularza przy użyciu 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - /UODO/SkrytkaESP  

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres  niezbędny do wykonywania zadań Administratora 
oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, który wynikają z przepisów prawa. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w  

CUS W ŻABIEJ WOLI 
 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych w placówce :  

 
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI 

 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 5 

 
Zostałem poinformowany o celu i zakresie przetwarzania moich danych osobowych, wymagalności 
podania jej na podstawie wymogów prawa nakładających na Administratora danych, konieczność ich 
przetwarzania oraz należnych mi prawach wynikających z przepisów RODO, w tym możliwości 
skorzystania z kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych zabezpieczającym poprawność przetwarzania 
moich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku gdy moje prawa będą 
naruszane.  
 
………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /                        / czytelny podpis osoby oświadczającej/ 

ZGODA  
dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 Wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny zgodę na przetwarzanie danych w ramach obsługi złożonego 
wniosku w programie  Karta Dużej Rodziny. Świadoma(y ) jestem , że mam prawo do wycofania wyrażonej 
zgody , a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Możesz wycofać  zgodę tak łatwo jak ją udzieliłeś. Wystarczy, że się zgłosisz do 
uprawionego pracownika CUS .Pamiętaj, że zawsze możesz  porozmawiać z wyznaczonym Inspektorem 
Ochrony Danych, jeśli czegoś nie zrozumiałeś lub potrzebujesz porady prawnej w sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /                        / czytelny podpis osoby oświadczającej/ 

 
 
 Informujemy, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające wymagany poziom ochrony 
przetwarzanych danych osobowych przed ich umyślnym lub przypadkowym zniszczeniem, utratą lub 
nieuprawnionym  dostępem, ujawnieniem lub  wykorzystaniem. 


