Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Informacja o przetrwarzaniu danych osobowych
zgodnie z RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEM 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) informujemy, iż:

1. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Duch, z którym można skontaktować się za pomocą poczty
3.
4.
5.
6.
7.
●

●
●

●

e-mail pod adresem a.duch@mgops.prabuty.pl lub pisemnie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul.
Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.
Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym wyłącznie w celu
realizowania zadań wynikających z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. sądy, policja, ZUS) lub
na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z
zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 164)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,na podstawie art.15 RODO z zastrzeżeniem,że udostępnione dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator danych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji na
podstawie art.17 RODO
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art.18 RODO

●

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

●

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

1. Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony
Danych Osobowych; 00-193 Warszawa; ul. Stawki 2
2. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
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