KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: 62 784 15 54
listownie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów
e-mail: wieruszow@mgops.pl
W MGOPS w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń,
pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych i rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie niezbędnym do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążącego na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO.
Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić
obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać
z przysługujących na uprawnień, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele,
kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do
przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług
polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami), sądy i organy publiczne, którym jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie zobowiązany udostępnić Pani/Pana dane.
MGOPS w Wieruszowie nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas
niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do
realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania
wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do
upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co
do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest
zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w MGOPS w
Wieruszowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może
skutkować niemożliwością realizacji wniosku. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne,
jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność jej zawarcia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

