
Klauzula informacyjna dla osób od których pozyskiwane są dane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

Na postawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE

informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a , 72-003 Dobra.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań ustawowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dobrej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
3) ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
4) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
5) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
6) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego
9) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
10) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
akty wykonawcze do ww. ustaw
11) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska
12) ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych
ustaw
13) ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
14) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
15) ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z
sytuacją na rynku paliw.

3. Odbiorcy Państwa danych osobowych i kategorie odbiorców:
1) organy i instytucje administracji publicznej
2) organy i instytucje uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w
tym w szczególności policja, sąd i prokuratura
3)  podmioty  współpracujące  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w realizacji  zadań  z  którymi  została  zawarta  umowa
powierzenia danych osobowych np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i wypłatę świadczeń.
4) podmioty lub osoby, które uzyskały Państwa zgodę na pozyskiwanie danych.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zadań  wynikających  z  powszechnie
obowiązujących  przepisów  prawa  i  ustawowo  wymagalnego  okresu  utrzymania  danych  lub  przez  okres  niezbędny  do
realizacji zawartych umów.
5. Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Konsekwencje braku Państwa zgody na przetwarzanie danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a więc Ośrodek Pomocy Społecznej może wymagać
od Państwa podania kategorii danych osobowych niezbędnych do realizacji ustawowych obowiązków przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, zaś podanie niektórych danych jest dobrowolne.
8.  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  procesie  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  i  procesie
profilowania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO
……………………………………….


