
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną; 
 
Zgodnie z art.13.ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, iż; 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych, email; lod@chodecz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach 

prawa na podstawie art.6 ust.1 lit.b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą) art.6 ust.1 lit.c 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. danych osobowych 
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