
KLAUZULA INFORMACYJNA

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 (zwane także "RODO")
informuję, iż:

1. 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    udzielenia  świadczeń,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy
społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z
dnia  9  czerwca 2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie pieczy  zastępczej,  ustawa z  dnia  27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 3 lit. b RODO.

4. Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają
szczególnie na:
a) dopuszczeniu  do  przetwarzania  danych  osobowych  wyłącznie  osób  posiadających

upoważnienie nadane przez ADO; 
b) pisemnym zobowiązaniu  osób  upoważnionych  do  przetwarzania  danych  osobowych  do

zachowania ich w tajemnicy.
5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  upoważnione  na  podstawie

przepisów  prawa  oraz  podmioty  w  tym  m.in.:  sądy,  prokuratura,  komornik,  ZUS,  KRUS,
placówki oświatowe oraz podmioty współpracujące z OPS.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

7. 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.

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu
do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia (tylko tych danych, które nie są
niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania, a  także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje
Pani/Panu również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano na  podstawie  zgody
przed jej cofnięciem.

9. 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.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  konsekwencją
niepodania danych osobowych przez Panią/Pana będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

……………..……………………….
podpis
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