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

Informacja dotycząca 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. (082) 57-21-321
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie:
tel. (082) 57-21-321
e-mail: iodo@wlodawa.eu
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie (wskazać/zaznaczyć właściwe):
art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
art. 23 ust. 9 i ust. 10, art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
art. 14 ust. 1 i ust. 3, art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
art. 15 ust. 8b, art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów,
§ 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w prawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych,
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”,
– w celu zrealizowania zadań wynikających z powyższych ustaw;
4) W związku z realizacją celów wynikających z zapisów pkt 3, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włodawie będzie pozyskiwał Pani/Pana dane od wszystkich podmiotów
zobowiązanych do udostępniania danych tutejszemu Ośrodkowi, na podstawie przepisów prawa,
o których mowa w pkt 3;
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
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c) podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora, jak również
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych;
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do Pani/Pana danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których
zachowania zobowiązany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
 przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających
z prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów
określonych w pkt 3;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

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

