Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
Al. Józefa Piłsudskiego 41, 22 – 200 Włodawa
tel./fax: 082/ 57 21 321, email: mops@wlodawa.eu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel./fax (082) 57-21-321
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie, zwanego dalej Ośrodkiem:
tel./fax (082) 57-21-321
e-mail: inspector@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, tj. w celu:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, i/lub
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących świadczonej na podstawie umowy usługi,
a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO,
c) ponadto w niektórych sytuacjach może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych
z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w szczególności w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem
postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych
postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców: podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz
biura informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim
informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem
wierzytelności;
5) Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej;

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w razie zawarcia umowy – w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie
dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w prawie, a dla
realizacji przez Ośrodek uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym
w pkt 3 powyżej,
b) w razie nie zawarcia umowy – przez okres postępowania o zawarcie umowy oraz przez
okres przechowywania dokumentów związanych z udzieleniem zamówień, zgodnie
z obowiązującymi regulacjami u Administratora;
7) W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania),
w przypadkach przewidzianych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
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8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia i wykonywania
umowy z Ośrodkiem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa
lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów
Ośrodka;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

............................................................
(data i czytelny podpis)

