
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
z art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 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 (D.U.U.E., L 119/7) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ziębicach
(kod pocztowy 57-220), przy ulicy Wałowej 65.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail: iod@koptyra.pl

3.  Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ziębicach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie:

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn.);

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z poźn. zm.);

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. z 2018r. poz. 554 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm);

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm).

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  współadministratorom,  podmiotom,  którym  Miejsko-Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ziębicach powierza przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom
i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie  z  wewnętrznymi
procedurami Ośrodka.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli Pan/i uzna, że jego/jej dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/i prawo wnieść
skargę  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  w  Warszawie  (kod
pocztowy: 00-193) przy ul. Stawki 2. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, gdyż w przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan
wystąpi.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
cofnięciem.
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