
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w  Ozorkowie  ul.  Stypułkowskiego  1,  reprezentowany  przez  Dyrektora,  zwany  dalej
Administratorem; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mopsozorkow.pl  lub listownie na adres: MOPS
w Ozorkowie 95-035, ul. Stypułkowskiego 1 .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przetwarzania danych osobowych przez
MOPS w Ozorkowie, realizacji zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa realizowanych przez Administratora.

4. Podstawa  prawna  legalności  przetwarzania  danych  osobowych  przez  MOPS  wynika
z  Pani/Pana  zgody,  zawartej  umowy  lub  z  art.  6  ust.  1  lit.  c,  e  i  art.  9  ust.  2  lit.  b,  g
Rozporządzenie 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,
a także z następujących przepisów prawa krajowego:

a) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
e) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
f) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
g) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych;
h) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
i) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
j) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
k) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
l) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
m) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
n) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
o) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
p) ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi;
q) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
r) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne; 
s) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
t) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji programu „Dobry Start”;
u) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
v) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
w) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w ramach systemu

monitoringu  wizyjnego  funkcjonującego  na  i  w  budynku  MOPS  w  Ozorkowie
ul.  Stypułkowskiego  1.  Monitoringiem  objęte  są  korytarze  oraz  wejścia  do  budynku,
a także teren przy wejściach. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane,  podmiotom,  którym  powierzyliśmy
przetwarzanie  danych  na  podstawie  zawartych  umów,  a  także  innym  podmiotom
i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
do czasu ustania celu ich przetwarzania.
Szczegółowy  okres  przechowywania  dokumentów  zawierających  dane  osobowe
w MOPS określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania
i  uzupełnienia  niekompletnych  danych,  w  przypadku  ustania  celu,  dla  którego  były
przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Podanie  określonych  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do  realizacji
szeroko  rozumianych  celów  i  działań  podejmowanych  przez  MOPS  w  Ozorkowie  wobec
Klientów. Podanie danych osobowych w celach innych, niż ustawowe może odbywać się na
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podstawie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  o  czym  Klient  jest  informowany
w jasny i zrozumiały sposób.

10. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/
Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie  (00-193) przy ul. Stawki 2].

12. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej,  a  także  nie  będą  podlegały  personalizacji  ani  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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