KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łochowie, reprezentowana przez Kierownika, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów,
nr tel. (25) 64 37 840. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były
w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten
proces.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować
się pod nr telefonu 512 323 044 lub adresem mail: iod@fus-system.pl.
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie przetwarza Pani /Pana dane osobowe w celu
realizacji zadania publicznego w związku ze złożonym wnioskiem.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1c i e RODO (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacja zadań realizowanych w interesie
publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Podstawą szczególną
jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 111) .
5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.
6. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do realizacji przyjętego celu.
7. W szczególnych sytuacjach na podstawie przepisów prawa Administrator przekazuje Państwa dane
osobowe uprawnionym organom, instytucjom, może również przekazywać dane podmiotom wspierającym
działalność MGOPS (np. udostępniającym programy obsługowe, ich serwis, kancelarii prawnej itp. ).
8. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od dnia złożenia
wniosku.
9. Administrator budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie, gdzie ma swoją siedzibę MGOPS wprowadził nadzór
nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8
marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks
pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040), którego celem jest zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej.
10. Pani / Pan ma prawo:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
• żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);
• prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres
Administratora Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
lub drogą elektroniczną pisząc na adres IOD: iod@fus-system.pl.
12. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie danych osobowych. Organem właściwym do złożenia skargi jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

W Imieniu Administratora
Kierownik MGOPS

