
 Klauzula informacyjna  

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 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, zwanego dalej „RODO" informuje się klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czarnej Białostockiej, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14 A, e-mail: sekretariat@m-gops.pl 

2. Inspektor ochrony danych: kontakt e-mail: iod_mops_czarnabial@podlaskie.pl lub adres siedziby. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania w sprawach wynikających z:  

 Ustawy o pomocy społecznej  

 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  

 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

 Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zadań wnikających z w/w ustaw i rozporządzeń.  

5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

6. Zebrane dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych oraz kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w 

oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. W niektórych sprawach 

podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W 

sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie 

niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą 

 

………………………………………………………. 

(data i podpis) 


