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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE WYDANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych są:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający siedzibę w Warszawie ul.
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa – w zakresie produkcji blankietów kart
tradycyjnych, personalizacji blankietów kart tradycyjnych, dystrybucji Kart oraz
systemu teleinformatycznego umożliwiającego obsługę funkcjonalności związaną z
kartami elektronicznymi w szczególności zapewniającego funkcjonalność
pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz
zapewniającego usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na
podstawie Karty a także, w zakresie prowadzenia systemu teleinformatycznego, za
pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy oraz
Wójt Gminy Istebna mający siedzibę pod adresem 43-470 Istebna 1000 w zakresie
przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz
wprowadzania danych osobowych do systemu teleinformatycznego.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem:
Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można się skontaktować poprzez
adres email: iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Wójtem Gminy Istebna można się skontaktować poprzez adres email:
urzad@istebna.eu telefonicznie pod numerem: 33 855 65 00 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora
ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres
email: iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Istebna wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email iod@istebna.eu lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, wydania Karty
Dużej Rodziny.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
W szczególności podstawę prawną stanowią:
−
−
−

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( art.21),
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach,
Rozporządzenie 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.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz członków Pani/Pana rodziny w zakresie systemu
teleinformatycznego 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. Po upływie tego czasu
dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie
Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty usuwa się
niezwłocznie.
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Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych skorzystaniem
z uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 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 zapewniający 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
Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

−

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

−

podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do
przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora,

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich
sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
−
−

−

usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO;
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
przenoszenia danych;

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad
przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp.
należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod
adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie
podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z
PRZYZNANIEM KARTY DUŻEJ RODZINY

Poprzez złożenie przez Panią/Pana wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny
wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji o uprawnieniach
przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w
szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom
wielodzietnym
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