KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (Dz.Urz.UE L 119
z 4.05.2016r.)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
reprezentowany przez Kierownika, ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik
2. Inspektor Ochrony Danych – kontakt - MOPS w Świdniku, tel. +48 81 468-77-15
e-mail: iod@mops.swidnik.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c w/w rozporządzenia w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. realizacji zadań ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start”.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym do
otrzymania danych z mocy przepisów prawa w tym podmiotom nadzorującym i kontrolującym
działalność administratora jak również podmiotom świadczącym usługi dla MOPS w Świdniku.
5. Podane przez Pana/ą dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres wymagany prawem okres archiwizacji
danych.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Z uwagi na fakt przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
11. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

