KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W JELCZU-LASKOWICACH
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 uchylenie
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych
osobowych
i
realizacji
swoich
praw.
Inspektor Ochrony Danych - tel. 517 130 144 (poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00;
środa 8.00-16.00);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
• wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
tj. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.), ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1851 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2198 ze zm.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998), ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.);
• w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy o ochronie danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe, podanie
danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

