
KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ZASIŁKU DLA

OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie

w związku 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
(zwane także "RODO") informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Wyszkowie, z siedzibą przy Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Wyszkowie,  z  siedzibą  przy  ul.  3  Maja  16,  07-200  Wyszków,
reprezentowany przez Dyrektora, dalej OPS.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować
w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  pod  adresem
e- mail: iod@ops.wyszkow.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Administratora. 

3) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  ubieganiem  się  
o świadczenia na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą z dnia
4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawą z dnia 4 kwietnia
2014r.  o ustaleniu i  wypłacie  zasiłków dla opiekunów, ustawą z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym  między  innymi:  banki,  policja,
prokuratura, komornik, ZUS, KRUS oraz podmioty współpracujące z OPS.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w  szczególności  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem  przetwarzania  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

8) Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

W celu skorzystania  ze wskazanych wyżej  praw może Pani/Pan zgłosić  taką potrzebę w OPS  
w Wyszkowie lub przesłać wniosek na adres: OPS w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
lub drogą elektroniczną:iod@ops.wyszkow.pl.
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