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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, kod pocztowy 58-300, tel.
74 664 08 00.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować przez e – mail: iod@mops.walbrzych.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ustawowych zadań publicznych, określonych
m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
Życiem”;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
– ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust.2 lit. b) i art.
10 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. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO
Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również:
- art. 6 ust. 1 lit 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;
- art. 6 ust. 1 lit a RODO zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .
ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu
przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie
usług
serwisowych
dla
systemów
informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
- prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych ( art. 16
RODO)
- prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
- prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przy czym przetwarzanie
danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu
publicznego RP lub Unii Europejskiej,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych
osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie
sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa,
podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych
spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. Jeżeli przesłanką
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne.
Nie podanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie.

