
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kościanie jest: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 , 64-000 Kościan.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, 
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Kościanie za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu. telefon : 65 512 28 22 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
dotyczącego ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia "Za Życiem" 
wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
"Za życiem". 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 
     a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
     b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a)  osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu    

danych; 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


