
KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna:  
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/680  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  właściwe  organy  do  celów  zapobiegania
przestępczości prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową
Rady 2008/977/WSiSW (DzUrzL nr 119 z 4.05.2016 r., s. 89).

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane 
dane osobowe jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach z siedzibą przy ul. Reymonta 11, 
26-800 Białobrzegi.  

2. Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez MGOPS. Można to uczynić na cztery sposoby:

a) mailowo: iod@mgops.bialobrzegi.pl
b) telefonicznie: 048 613 27 55
c) korespondencyjnie: MGOPS Białobrzegi,ul. Reymonta 11 26-800 Białobrzegi
d) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzana dane osobowe potrzebne są do realizacji zadań wynikających z:

a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz.U. z 2022 poz.1692)

4. Odbiorcy danych 
Odbiorcy  danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań.

5. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przechowywane w formie:

a) archiwalnej- zgodnie z obowiązującymi przepisami
b) elektronicznej- bezterminowo

6. Uprawnienia
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo ograniczenia przetwarzania,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo cofnięcia zgody,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość
realizacji świadczeń.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  przyznanych  mi  świadczeń  przez
Miejsko  -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białobrzegach.  Jednocześnie  oświadczam, że  wyrażenie  zgody
udzielam dobrowolnie.
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*zaznaczyć właściwe


