Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający siedzibę w Warszawie (00-513)
przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 – odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny,
2. Burmistrz Połczyna-Zdroju, mający siedzibę w Połczynie-Zdroju (78-320) przy Placu
Wolności 3-4 – odpowiada za przetwarzanie danych w zakresie dokumentacji
papierowej.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email
iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Burmistrzem Połczyna-Zdroju wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez adres email iod@polczyn-zdroj.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz:
 art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wyłącznie w celach
w niej wskazanych.

uchwały Nr LV/494/2014 Redy Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 12 listopada
2014 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego
uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym.

ODBIORCY DANYCH

W celu korzystania z Karty Dużej Rodziny dane osobowe będą przekazywane do
podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym, podmiotowi
realizującemu zadanie w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznemu
oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotowi realizującemu
produkcję kart. Ponadto dane mogą być udostępniane: wyłącznie w przypadku, jeżeli
będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących
przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny będą przetwarzane przez okres
1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
żądania ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH I
KONSEKWENCJACH ICH
NIEPODANIA

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Karty Dużej
Rodziny jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odmowa wydania Karty Dużej Rodziny. W pozostałych przypadkach podawanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI
W TYM O PROFILOWANIU

Informujemy, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób
zautomatyzowany, to dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub do profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

………………………………………………………..
Miejscowość, data

...............................................................
Czytelny podpis

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Na podstawie art. 13 ust.1 i 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorami są:
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający siedzibę w Warszawie (00-513) przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 – odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny,
 Burmistrz Połczyna-Zdroju, mający siedzibę w Połczynie-Zdroju (78-320) przy Placu Wolności 3-4 –
odpowiada za przetwarzanie danych w zakresie dokumentacji papierowej.
2) Administrator – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez adres email iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Administrator – Burmistrzem Połczyna-Zdroju wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres email iod@polczyn-zdroj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz:
 art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wyłącznie w celach w niej
wskazanych.
 uchwały Nr LV/494/2014 Redy Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie
wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym.
4) W celu korzystania z Karty Dużej Rodziny dane osobowe będą przekazywane do podmiotów, które
przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym, podmiotowi realizującemu zadanie w zakresie
utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznemu oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
jako podmiotowi realizującemu produkcję kart. Ponadto dane mogą być udostępniane: wyłącznie w
przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z
obowiązujących przepisów prawa.
5) Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia
utraty prawa do korzystania z Karty.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
7) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania
ograniczenia przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Karty Dużej Rodziny jest
obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania Karty Dużej
Rodziny. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10) Informujemy, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to
dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do
profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

………………………………………………………..
Miejscowość, data

...............................................................
Czytelny podpis

