Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Burmistrz Knyszyna z siedzibą w Knyszynie przy ulicy Rynek 39, 19-120 Knyszyn – w
zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
prowadzonych przez organ gminy oraz realizację zadań ustawowych..
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający siedzibę w Warszawie (00-513)
przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 – odpowiada za utrzymanie Systemu Informatycznego
Karty Dużej Rodziny (dalej: SI KDR), służącego do rejestracji i obsługi wniosków,
wydawania decyzji odmownych, zamówienia, odbioru i zarządzania kartami, złożenia i
zarządzania reklamacjami i tworzenia sprawozdań (system dostępny pod adresem
kdr.mpips.gov.pl) oraz realizację zadań ustawowych.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Knyszyna można się skontaktować pisemnie na adres
siedziby administratora (ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn).
Z administratorem – Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby administratora (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa).

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Knyszyna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@knyszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Administrator – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iodo@mrpips.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 rok o Karcie Dużej Rodziny w celu wydania lub unieważnienia
Pani/Panu i członkom rodziny Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań ustawowych.

ODBIOORCY
DANYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn, realizujący na
rzecz administratora danych Burmistrza Knyszyna zadania i czynności związane z realizacją
ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
W celu sporządzenia Karty Dużej Rodziny Pani/Pana i członków rodziny dane osobowe będą
przekazywane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Sanguszki 1 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.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny)
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe Pana/Pani oraz członków rodziny w Systemie Informatycznym Karty Dużej
Rodziny SIKDR są przetwarzane przez okres 1 od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta 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 zostają usunięte.
Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):
•
dokumentacja wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny niszczona jest po 10 latach;

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 RODO) oraz prawo
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka,
np. danych dzieci (art. 16 RODO).

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane są pozyskiwane z wniosku o wydanie/unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Podanie
danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację
wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Pani/Pana dane do SI KDR wprowadzane są przez następujące organy:
• organ gminy, który wydaje lub unieważnia Kartę Dużej Rodziny,
• ministra właściwego do spraw rodziny, który personalizuje Karty Dużej Rodziny

