INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Lp.
1.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
osobowych

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

4.

Podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią

5.

6.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o
kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

7.

Okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu

8.

Informacje o prawach przysługujących osobie,
której dane dotyczą.

9.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego

10.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy
osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik-Agnieszka Lewicka –
Bachman mail: abi@umig.kornik.pl
Udział w Rządowym Programie dla Rodzin
Wielodzietnych w Gminie Kórnik Karta Dużej
Rodziny
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. 2014 poz.1863 z póżn. zm.).
Umacnianie oraz wspieranie rodziny
wielodzietnej, promowanie modelu pozytywnego
wizerunku rodziny wielodzietnej. Zwiększenie
szans
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z
rodzin wielodzietnych.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane
Współadministratorom, podmiotom, którym
powierzyliśmy przetwarzanie danych na
podstawie zawartych umów, a także innym
podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy
prawa.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do
czasu ustania celu ich przetwarzania. Nie dłużej
niż rok 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, w przypadku
ustania celu dla którego były przetwarzane, prawo
do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także zaprzestania przetwarzania
Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-964) przy ul. Stawki 2))
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do korzystania z KDR. Jest wymogiem
ustawowym a nie podanie danych skutkuje
brakiem możliwości korzystania z Karty Dużej
Rodziny

……………………………………
(Data, imię i nazwisko)

