Załącznik nr 2a
do Regulaminu wydawania i użytkowania
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Imię i nazwisko Wnioskodawcy1
c.d.

Gmina, w której zamieszkuje Wnioskodawca

POTWIERDZENIE ODBIORU
OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

Kwituję odbiór Opolskiej Karty Rodziny i Seniora / wtórnik Opolskiej Karty Rodziny i Seniora1 o numerze
identyfikacyjnym ……………………………………………………
Kwituję odbiór ………………… egzemplarzy Karty2.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wydawania i użytkowania Opolskiej
Karty Rodziny i Seniora.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), a także
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), przedstawiamy zasady,
na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w zakresie
wydania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (dalej Karty) oraz prawa przysługujące osobom, których dane
dotyczą.
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego jest
Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl
Inspektor Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępny jest pod adresem e-mail:
iod@opolskie.pl
Podstawą upoważniającą nas do przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z wypełnienia warunków umów,
zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a kontrahentami w celu realizacji inicjatywy, jaką jest Opolska Karta
Rodziny i Seniora.
Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do przetwarzania, tj. realizacji postanowień
Regulaminu wydania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz
organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej.
Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania inicjatywy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz przez czas
wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217
z późn. zm.).
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Niepotrzebne skreślić.
Liczba Kart wydana rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku,
gdy:
 wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie
w oparciu o zgodę)
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
 ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:



kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
 ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
12. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych:

…………………...................................
miejscowość, data

Adnotacje urzędowe:

…………………................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy lub innej osoby pełnoletniej wymienionej
we wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

