Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie 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) –
w skrócie „RODO”.
W związku z powyższym informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wiśle jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą
w Wiśle ( 43-460) , Plac B. Hoffa 3 reprezentowany przez Panią Janinę Bujok p/o
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wiśle z Panią Beatą Woszczyna za pomocą adresu : iod@mops.wisla.pl lub pisemnie
na adres Administratora.

3.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych
osobowych a dotyczą w szczególności zadań wynikających z:
 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.1769 ze zm.),
 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1952)
-ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.),
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
(t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 697 ze zm.) ,Rozporządzenie Rady Ministrów z
30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu "Dobry Start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018r. poz.1016),
 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71,poz 734 z 2001 r. z późn. zm. -ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),



ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), -Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.
j. Dz. U. 2017 r. poz. 1851),
 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za
życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860),
 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U. z 2016, poz 162),
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
2198),
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych (Dz.U. Z 2014r. Poz. 755).
b) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych
z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;
b) prawo do aktualizowania i uzupełniania danych osobowych - w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), jeżeli przepis prawa nie wyklucza lub nie ogranicza tego
uprawnienia.(nie dotyczą przypadków o których mowa w ust.4 a niniejszej
informacji);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
w uzasadnionych prawnie przypadkach;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:



przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Uwaga: prawa ujęte w ust. 7 pkt. od (c) do (e) nie dotyczą przypadków o których mowa
w ust.4 niniejszej informacji).
8.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.

9.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
12. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych będą
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Dane Osobowe - RODO",
dostępnej pod adresem: www.bip.wisla.pl

Administrator Danych Osobowych

