KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Rozporządzenie 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 (nazywane również „RODO”).
Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej
przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.
Kim jest administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, ul.
Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować
się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iodo.gops@piecki.com.pl.
W jakim celu przetwarzamy państwa dane osobowe
Dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w/w
rozporządzenia;
Jak długo będziemy przechowywać dane
Czas przez który przechowujemy dane wynika z przepisów prawa. W większości wypadków będzie to czas
określony kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
Komu ujawniamy państwa dane
Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, dlatego będą one udostępniane innym
podmiotom jedynie w następujących przypadkach:
Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodnie z treścią tej zgody.
Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną,
techniczną i informatyczną GOPS Piecki. W szczególności podmiotom administrującym systemami
informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników
elektronicznych. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy
rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Przed
zawarciem umowy, Ośrodek sprawdza, czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa
interesów.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz do przenoszenia swoich danych, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji dot. Państwa praw można znaleźć na stronie BIP GOPS
Piecki (zakładka RODO ---> KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH)

……….………………………………………………..
(data i podpis osoby która zapoznała się z klauzulą)

