OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOT. KARTY DUŻEJ RODZINY
Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") są:

1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie (dalej: MOPS lub
Administrator 1) z siedzibą przy ul. Północnej 9b, 43-600 Jaworzno, NIP:6320008213, REGON:
003451016, tel. (0-32) 618-18-40, fax (0-32) 618-18-41, strona internetowa:
www.mops.jaworzno.pl, e-mail: mops@mops.jaworzno.pl
2. zakresie złożenia wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny: Minister Rodziny i Polityki
Społecznej (dalej: Minister lub Administrator 2), ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaworznie (Administrator 1) można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych Panią Angeliką Żmudą, w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyłając informację na adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod
adresem siedziby Administratora Danych. Z Administratorem 2 – Ministrem właściwym do spraw rodziny
można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@mrpips.gov.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa
oraz wykorzystywane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
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 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą
(w szczególności art. 10 Ustawy). W przypadku wnioskowania o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny
podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych –
wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra
właściwego ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie
Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom
wielodzietnym.
Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie
z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej
podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
Dane osobowe 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 Ministerstwa zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorami danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą
zostać ujawnione poprzez przesłanie, innym niż wymieniony powyżej, uprawnionym podmiotom.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa
dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe
lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych
przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4. usunięcia danych, o ile przepis prawa nie obliguje Administratora do dalszego ich przetwarzania,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych
lub przesłania ich do Państwa,
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu
o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa
się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

