
Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chocianowie informuje, że:

1. Administratorem  danych,  w  tym  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Chocianowie mający siedzibę przy ul. Odrodzenia 31, 59-141 Chocianów. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się
skontaktować  z  wykorzystaniem  poczty  elektronicznej  pisząc  e-maila  na  adres:
z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie 512 084 372.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

-  wypełnienie  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.  6  ust.  1 lit.  c  
rozporządzenia); 
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6
ust. 1 lit. d rozporządzenia); 
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
na żądanie  osoby,  której  dane dotyczą,  przed zawarciem umowy (art.  6  ust.  1  lit.  b  
rozporządzenia); 
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  
władzy publicznej powierzonej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chocianowie (art. 6 ust. 1 
lit. e rozporządzenia); 
- w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu  
określonym w treści zgody.               

4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe
na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie
z odrębnymi przepisami ( ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach  Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

6. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo,
że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ośrodka Pomocy
Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku. 

9. Przetwarzanie  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji,  w tym
profilowaniu,  o którym mowa w art.  22 ust.  1 i  4 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
          lub organizacji międzynarodowej.


