
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krośnice 

jest: Wójt Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice; 

 

- Urząd Gminy Krośnice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Aleksandra Ziobro. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Krośnice, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: inspektor.enigma@gmail.com lub pocztą tradycyjną: ul. 

Sportowa 4, 56-320 Krośnice; 

 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Karta Dużej 

Rodziny” na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

 

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa; 

 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 

czasu ustania celu ich przetwarzania. Nie dłużej niż rok od dnia utraty prawa do korzystania  

z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które 

przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała 

się ostateczna; 

 

-Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku 

ustania celu dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania; 

 

-Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych);  

 

-Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z KDR. Jest wymogiem 

ustawowym a nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Karty Dużej 

Rodziny.  

 

 

 

 

.......................................................     .............................................. 

          (miejscowość, data)           (podpis wnioskodawcy) 

 

 


