Informacja dla Interesantów o przetwarzaniu danych osobowych
Wydział Świadczeń Rodzinnych UM Zielona Góra
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Prezydent Miasta Zielona Góra z siedzibą przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona
Góra.
2. Z kim się kontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pomocą e-mail:
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Inspektor Ochrony
Danych, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.
3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania wniosków dot.: świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z ustawy
„Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start”.
Otrzymaliśmy je również od innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na
podst.:
- art. 23b, 25 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2220 z późn.zm.),
- art. 17, 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 134 z późn.zm.),
- art. 15a, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 poz. 670)
- § 25 ust 1 i § 27 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.
1061),
a także z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
REGON.
4.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez – WŚR?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
poniższych zadań:
•

•
•
•
•

prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa i wypłacania wnioskowanych świadczeń
wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów,
jednorazowego świadczenia „Za Życiem”, świadczenia „Dobry start”,
dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
realizacji zadań związanych z archiwizacją dokumentów;
przeprowadzenia analiz lub realizacji obowiązków sprawozdawczych;
udzielania odpowiedzi na pisma oraz realizacji umów.

Na podstawie:
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start”,
- ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Jest to niezbędne do otrzymania:
- świadczenia wychowawczego,
- świadczeń rodzinnych,
- zasiłku dla opiekuna
- jednorazowego świadczenia z ustawy „Za życiem”,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia „Dobry start”.
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je
zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania.
Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania, szczegółowe
okresy przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
7. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz
usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie
podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli nie koliduje to z :
- ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start”.
8. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz
Prezydenta Miasta Zielona Góra, w szczególności operatorzy pocztowi lub gońcy, usługodawcy
wykonujący zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych urzędu oraz instytucje kontrolujące i nadzorujące realizację świadczeń.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawieni do: dostępu,
sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia
danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, macie
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie koliduje to
z ustawami wymienionymi w pkt 3.
10. Macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniem.
12. Szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydział
Świadczeń Rodzinnych znajdziecie Państwo w klauzulach informacyjnych dołączonych do kart
usług publicznych na stronie urzędu Miasta Zielona Góra, a także pod adresem:
http://bip.zielonagora.pl .
.

