Klauzula informacyjna dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.
2. W Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail:
ug@zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:
a) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z
późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Jedn.
tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Podawanie przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej danych osobowych jest obowiązkowe, w
przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie
niemożliwa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji
publicznej, komornik, kuratorzy, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, placówki służby zdrowia, poradnie, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy
oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
9. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie
dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne,
usługi świadczone przez psychologa.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

