Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób
ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Danych w związku z łożeniem wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny
jest Wójt Gminy Brańszczyk oraz Minister Właściwy do Spraw Rodziny.
Siedziba: Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
Numer telefonu: 29 59 29 310
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a, Urząd Gminy Brańszczyk, jako podmiot publiczny zobligowany
jest do powołania Inspektora Ochrony Danych.
Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować
w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania Waszych danych przez Urząd Gminy Brańszczyk,
najprościej wysyłając mail na adres: iod.ugd@branszczyk.pl

Kogo dane przetwarzamy?
W większości przypadków dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane
dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
W związku z rozpatrzeniem wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny przetwarzamy dane
wnioskującego oraz jego rodziny w zakresie zgodnym z przepisami ustawy.

Czy muszą nam Państwo podać swoje dane?
Podanie wskazanych we wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny jest obowiązkowe
w zakresie określonym w przepisach prawa (wymóg ustawowy). Brak podania określonych
danych spowoduje odrzucenie wniosku o wydanie Karty.

Jakie są cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne?
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja uprawnień przysługujących na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny w tym szczególności
przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny;
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), obowiązującego przepisu
prawnego - ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 21 ust. 2
tej ustawy.

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją uprawnień przysługujących na mocy
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, nie będą udostępniane podmiotom
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Komu możemy udostępnić Państwa dane?
Dane osobowe przekazywane są Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Sagniuszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą umowy powierzenia.
Wskazany podmiot realizuje produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację
blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję oraz dostęp do systemu teleinformatycznego
umożliwiającego obsługę funkcjonalności kart elektronicznych.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione również innych podmiotom jeśli zaistnieje jedna z
poniższych przesłanek:
 udostępnienie jest wynikiem dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa,
przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 udostępnienie jest wynikiem dążenia do wykrycia oszustw i zapobieganiem im, a
także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i
kwestii technicznych;
 udostępnienie jest wynikiem dążenia do ochrony praw własności lub bezpieczeństwa
Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony
przez przepisy prawa.

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania, tzn. że nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które
umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny czynników osobowych, w
szczególności do analizy lub prognozy.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty,
z wyjątkiem danych osób, którym Karta nie została przyznana, a okres przetwarzania wynosi
1 rok od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
Po upływie wskazanego czasu dane osobowe wnioskującego oraz członków jego rodziny
wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania
Karty zostają usunięte.

Jakie prawa Państwu przysługują?
Urząd Gminy Brańszczyk gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane
przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące
przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są
przetwarzane ma prawo:
 dostępu do danych;
 uzyskania kopii danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 ograniczenia przetwarzania;
 przenoszenia danych;
 sprzeciwu;
 do wycofania zgody;
 wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny
wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:
 adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
 adres korespondencyjny: Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie
internetowej www.branszczyk.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

