Klauzula informacyjna wobec beneficjentów świadczeń
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, reprezentowany przez
kierownika w/w jednostki z siedzibą w Wąsoszu, ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz, telefon: +48 65 5437470, adres e-mail:
opswasosz@wp.pl, https://ops.wasosz.smarthost.pl/.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
na adres e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, tel. 605937609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przyznania Państwu prawa do świadczeń rodzinnych
i wychowawczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków ustawowych
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jakimi w tym przypadku są obowiązki określone w ustawach: z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z dnia 4
listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w związku z rozporządzeniem RM z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmom
informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, a oprócz tego możemy
zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom
prywatnym i publicznym.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów
obowiązujących u Administratora – Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) wystąpienia do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
4) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
a) ust. 3 lit. b RODO, tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
b) ust. 3 lit. d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
c) ust. 3 lit. e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może
być: brak rozpatrzenia wniosku i uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia, odmowa przyznania świadczenia pomocy
społecznej, wstrzymanie wypłaty świadczeń pieniężnych, wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym,
wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną
………………………………………………………………
data i podpis

