KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Lubelski.
Siedzibą Wojewody Lubelskiego jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się:
- listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
- telefonicznie: 81 74 24 111
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
- e-mail: iod@lublin.uw.gov.pl
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu załatwienia Pani/Pana wniosku/podania
na podstawie:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166, 30.4.2004, p.1 ze zm.),
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.
dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE. L 284, 30.10.2009, p.1)
3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze
zm.)
4. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1851 ze zm.)
5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.)
6. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2092)
7. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r.,
poz. 1860)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiedniej instytucji właściwej państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
Odbiorcami Pani/Pana danych będą/mogą być tylko upoważnione na podstawie przepisów prawa
podmioty.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa
wspólnotowego oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów
obsługujących te organy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące
przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonego
przez Panią/Pana wniosku/podania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

