
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
przetwarzanie w związku z ustawą o Karcie Dużej Rodziny 

Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

( Dz. Urz. UE Nr 119)  
informuję, iż: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żyraków oraz minister 
właściwy do spraw rodziny  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem Gminy  Żyraków można się skontaktować poprzez adres  
e-mail gmina@zyrakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 39-204 Żyraków, 
Żyraków 137 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 
Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : rodo@zyrakow.pl. Z Inspektorem Ochrony 
Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych 
osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z 
inspektorem ochrony danych osobowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po adresem 
e- mail  : iodo@mrpips.gov.pl   

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny ( Dz.U.2017.1832 t.j. z dnia 2017.10.03) i na podstawie art. 21 tej ustawy.  

ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

  

Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję 
blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart 
oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności 
związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność 
pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający 
usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także 
podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i 
rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności 
związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 
roku 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. Po upływie tego czasu 
dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i 
dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pan/Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia 
po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane 
są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana 
zgody), 

 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 
odbywa się przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich 
danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana 
danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie, 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI  

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym 
profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
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