
Klauzula informacyjna
W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  informujemy  -  zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust.2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27.04.2016r.  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) (Dz.  Urz.  UE L z 04.05.2016 r.,  Nr 119,  s.  1),  zwanego dalej  w skrócie

„RODO”, że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Skoczowie

reprezentujący Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 18.  

2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ops.skoczow.pl

2) pod nr telefonu 33 853-34-52 wew. 9

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań objętych wnioskiem,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest*:

- art. 6 i 9  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,

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  zakończenia  realizacji  usługi  objętej  wnioskiem.  Po

spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celach archiwalnych,

przez okres,  który wyznaczony został  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6) posiada Pan/Pani prawo do: 

• żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych z siedzibą przy ul.

Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7)  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  do  których  podania  jest  Pani/  Pan

zobowiązana/y.  W takim  przypadku,  jeżeli  nie  poda  Pani/Pan  swoim  danych,  OPS  nie  będzie  mógł  zrealizować

obowiązku ustawowego, a co może skutkować odmową realizacji usługi objętej wnioskiem. Podanie przez Panią/Pana

danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne,

8) dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania a w

szczególności:  ZUS, PUP, Urząd Miejski  na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zapewniających asystę i

wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
*niepotrzebne skreślić

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

…...........................                  ….……..............…...........................
(miejscowość i data)  Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

IMIĘ, NAZWISKO, PESEL


