
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. 

2. Ustanowiono Inspektora ochrony danych (IOD), dane kontaktowe: ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie, e-mail: iod@kolonowskie.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e 

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. Dane 

będą głównie przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań 

własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie 

ustaw: 

a) Ustawa o pomocy społecznej, 

b) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

c) Ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

d) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

e) Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

f) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

5. Przetwarzanie może być niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest 

stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

6. Mogą wystąpić również przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (wtedy 

podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

7. Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym, z którymi 

zawarto stosowne umowy powierzenia.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
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archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 1 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, okresy przechowywania zostały 

określone w JRWA Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

9. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w RODO oraz w odrębnych przepisach prawa. 

10. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 

zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, 

do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do 

momentu jej wycofania. 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, nie podanie danych osobowych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa będzie 

skutkowało nie przyznaniem świadczenia lub brakiem realizacji usługi. 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być także wymogiem umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem 

zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, 

nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy. 

 

                         


