
Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu

e-mail: inspektor@mops.strumien.pl lub numer telefonu  603 850 154.

3. Administrator  może  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)

i art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 10 RODO w związku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia12 marca 2022 roku

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Dz. U.

z 2022 r., poz. 583] w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, o potencjalnych konsekwencjach niepodanie danych,

w szczególności pozostawienia wniosku  bez  rozpoznania,  informują  na  bieżąco  komórki

merytoryczne prowadzące daną sprawę. 

4. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów

przetwarzania,  jednak  nie  krócej  niż  okres  wskazany  w  przepisach  o  archiwizacji,  w  oparciu

o kwalifikację i klasyfikację zawartą w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  (art.  15  RODO)

z zastrzeżeniem że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których

zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również

prawo  żądania  ograniczenia  ich  przetwarzania  (art.  18  RODO)  oraz  prawo  do  złożenia  żądania

usunięcia danych (art. 17 RODO). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych jeśli Pani/Pana  zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

7. Informujemy, iż Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym zakresie

niezbędnym do osiągnięcia celu,  o którym mowa w ust.  3.  Pani/Pana dane osobowe mogą być

udostępnianie  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  wyłącznie  w  uzasadnionych

przypadkach  i  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa,  lub  na  podstawie  właściwie

skonstruowanych,  zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych umów (np.  z  podmiotami

świadczącymi  usługi  prawne,  audytorskie,  płatnicze,  obsługi  telefonicznej  lub  informatycznej,

operatorem  pocztowym,  podmioty  realizującymi  dożywianie  dla  dzieci  i  dorosłych,  podmiotem

realizujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania). 

8. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

a dane nie będą podlegały profilowaniu.


