
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna do formularzy służących do zbierania danych osobowych w sprawach
kart rodziny lub seniora

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Kędzierzyn-Koźle,  z  siedzibą  przy
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl,
tel. 77/40-50-338.

2. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  podstawie  art.  6  RODO  oraz
uchwały  Nr XLIV/524/13  Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora”,
uchwały  Nr LIII/609/14  Rady  Miasta  Kędzierzyn-Koźle  z  dnia  29  kwietnia  2014  r.  w  sprawie
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny i w celu: 

1) wydania Karty Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora/duplikatu
2) wydania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora/wtórnika
3) przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
4) przyznania Karty Dużej Rodziny/wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

3. .Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle,  to:  adres
korespondencyjny Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta, adres e-mail:
inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346/. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011 r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.
z 2011 r. nr 14 poz. 67).

5. Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku w celu wydania
karty lub przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

8. Brak  podania  danych  osobowych  będzie  skutkował  pozostawieniem wniosku  bez  rozpatrzenia  lub
brakiem możliwości przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

9. Informujemy,  iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: sądy lub organy ścigania).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                             Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą
                                             

                                                                           Kędzierzyn- Koźle …………………………………….….
(data i podpis klienta)

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Gminę Kędzierzyn-
Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w celu:
1) rozpatrzenia wniosku o wydania Karty Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora/duplikatu
2) rozpatrzenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora/wtórnika
3) przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
4) rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny
                                                                             Kędzierzyn- Koźle …………………………………….….

(data i podpis  klienta)                         

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

