INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANYCH DANYCH
OSOBOWYCH
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016r. -RODO informuję, iż:
1.

Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, mieszczący się przy ul. Rynek 21, 98-400
Wieruszów.
2.
Społecznej

Z inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
w

Wieruszowie

można

skontaktować

się

pod

adresem

e-mail:

slawek6808@op.pl lub pod numerem telefonu: 727931623
3.

Przetwarzanie danych odbywa się w związku realizacją programu „Opieka

wytchnieniowa” –edycja 2021 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) kategorię przetwarzanych danych: dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności,
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, a
także członkowie rodzin tych osób lub ich opiekunowie,
b) zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data
urodzenia, pesel, informacje o stanie zdrowia (kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o
stopniu niepełnosprawności, karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej), dane
kontaktowe,
c) cel przetwarzania: realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” w związku z
możliwością uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3,

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być 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. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do

realizacji wskazanych celów, a po tym czasie przez okres obowiązkowej archiwizacji
dokumentów zawierających dane osobowe –zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem

akt w MGOPS w Wieruszowie przez okres 5 lat od dnia zaprzestania świadczenia pomocy
społecznej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021.
6.

Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od

Państwa.
7.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) RODO -

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy oraz pkt e) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
8.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
9.

Mają Państwo prawodo wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego

przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10.

Dane

nie

będą

przekazywane

do

państw

trzecich/organizacji

międzynarodowych ani poddane profilowaniu.
11.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczenia

pomocy społecznej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Zapoznałam/em się z treścią informacji:
...........................................................................................…
(data, czytelnie imię i nazwisko)

