
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z  realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku  

o Karcie Dużej Rodziny 
 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  
dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1.  Administratorami podanych danych osobowych są: 

1) Miasto Bełchatów (Prezydent Miasta Bełchatowa) z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 
Kontakt z  Administratorem w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub 
/umbelchatow/SkrytkaESP  oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, tel. 
44/ 733 51 16. Administrator – Prezydent Miasta Bełchatowa  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): 
iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - 
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów ,telefon 44/ 733 51 42. 

2) Minister Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą  w Warszawie,  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 
Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej                    
(e-mail): info@mrpips.gov.pl, elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /4g447ytes7/skrytka ePUAP, 
telefon +48 222500108. Administrator – Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(email): iodo@mrpips.gov.pl.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Karty Dużej Rodziny jest art. 6 ust.1 lit c) 
(tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na 
administratorze) i lit. e) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO (t.j. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych 
z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie 
i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą), w związku 
z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny, rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 
unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają 
być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny, w tym: 
-     ubiegania się o przyznanie KDR – zgodnie z art. 21  z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

−  wydania decyzji administracyjnej (art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego) – zgodnie z art. 16 ustawy 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przypadku 
stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy użytkownik 
rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania 
Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  - w przypadku odmowy zwolnienia 
z ponoszenia opłaty za wydanie dodatkowej formy Karty lub wydania duplikatu Karty, o których mowa w ust. 
1a lub 2 w/w ustawy o Karcie Dużej Rodziny, następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
w tym zabezpieczenia  sprawnego i prawidłowego wydawania Kart Dużej Rodziny umożliwiających realizację 
uprawnień użytkowników Karty. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych równoznaczne jest z brakiem 
możliwości realizacji procedury przyznania bądź odmowy przyznania KDR/wydania duplikatu Karty Dużej 
Rodziny. 

5. Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ponadto dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem 
informacji dotyczących osób, którym Karta nie 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. 

6. Podane 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 Rodziny i Polityki Społecznej 
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 administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju 
systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny. 
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7. Użytkownik Karty Dużej Rodziny posiada prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, b) do sprostowania  
danych osobowych, c) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia po ustaniu 
okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów prawa, c) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi 
być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.  

8. Użytkownik KDR posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

 

     Data i podpis  
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