Obowiązek

informacyjny

z

art.

13

RODO

-podstawa

przetwarzania

-przepis prawa
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 , informujemy iż:
a)

administratorem danych osobowych jest Burmistrz Błonia z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6 ,
05-870 Błonie.
Dane kontaktowe: Burmistrz Błonia, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel. (22) 725-45-55, email:
ratusz@um.blonie.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@um.blonie.pl, adres do korespondencji:
Inspektor ochrony danych, Burmistrz Błonia, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:


Przyznawanie karty dużej rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie
danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
osobowych wynikającego z następujących przepisów: Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia
5.12.2014r.. (Dz.U.z 2017r. poz.1832 ze zm.)
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.:
POL-GUARD / pomoc w wprowadzenie w życie przepisów RODO,Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sagnuszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą
przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi
realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart
tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający
obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający
funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz
zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a
także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i
rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z
realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:


Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy. Dane
osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od
dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących 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.

g) osobie, której dane są przetwarzane:


na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem
przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne
dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i)

podanie danych przetwarzanych:
 na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d jest obowiązkiem ustawowym i jako takie
jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie
nieprzyjęcie wniosku .

