
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych  od osoby, której 

dane dotyczą art. 13 RODO

1. Administrator Danych - Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana 

przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800 

w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach 

danych prowadzonych prze Gminę Miejską Dzierżoniów, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – w zakresie systemu informatycznego Karty Dużej 

Rodziny.

2. Inspektor Ochrony Danych - Kontakt:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1,

pok. 22, tel. 74 645 0808,  e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

3. Cele przetwarzania danych - Dane osobowe rodziny wielodzietnej przetwarzane 

są w celu wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych - podstawę 

prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 21  ustawy z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

5. Okres przechowywania - dane osobowe w Gminie Miejskiej Dzierżoniów będą 

przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra właściwego ds. rodziny przez 

okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji

dot. 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.

6. Odbiorcy Twoich danych - podane dane osobowe mogą być udostępnione przez 

Ministra właściwego ds. rodziny w zakresie udostępnienia mechanizmu weryfikacji 

numerów i statusów wydanych Kart instytucjom i podmiotom, które przyznały 

uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny, w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - przysługują Ci 

następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania.
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8. Prawo wniesienia skargi - w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu 

Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o konieczności podania danych - podanie danych jest obowiązkiem 

ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie Karty 

Dużej Rodziny.

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej  

 …........................................................

czytelny podpis wnioskodawcy


