
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  oraz świadczeń rodzinnych w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedźnie.

Szanując  Państwa  prywatność  oraz  realizując  wymogi  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego

i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fiycinych w iwiąiku

i  prietwarianiem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  priepływu  takich  danych  orai

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  informujemy

o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  prawach  z  tym

związanych.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  celu  przyznawania

i  udzielania  świadczeń  z  pomocy  społecznej  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej

Miedźnie  jest  Kierownik  Gminnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą  w  Miedźnie

ul. Ułańska 25;

2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie powołano Inspektora Ochrony Danych

- adw. Marcina Pilcha.  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania

swoich  danych  osobowych  w  zakresie  działania  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Miedźnie, a także przysługujących uprawnień, możecie się skontaktować się z Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych: Marcin Pilch, tel.: 600 379 700, e-mail: marcin.pilch@aviso.pl

3. Podmioty,  którym zlecono realizację zadania z zakresu świadczeń pomocy społecznej oraz

świadczeń  rodzinnych  przetwarzają,  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  ochronie

danych osobowych, dane osobowe, w tym dane dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu

zdrowia,  nałogów,  skazań,  orzeczeń  o  ukaraniu,  a  także  innych  orzeczeń  wydanych

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, na podstawie art.6 ust.1 lit. /c/ RODO oraz

w zakresie niezbędnym do realizacji zleconego zadania. 

4. Z  chwilą  wejścia  w  życie  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  ochronie  danych

osobowych,  przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się i  korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej, przepisów art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia

RODO,  nie  będzie  się  stosować.  Do  tego  czasu  każdy  przypadek  rozpatrzenia  wniosku

udzielenie informacji  zgodnie z rozdziałem III  RODO (“Prawa osoby, której dane dotyczą”)

będzie odbywać się na zasadach ogólnych.

5. Podmioty i osoby wykonujące zadania zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich

informacji  i  danych,  które  uzyskały  przy  wykonywaniu  tych  zadań.  Dane  osobowe  osób

ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych
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podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi

lub przekazywaniu, wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

6. Administrator  danych  osobowych  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Miedźnie - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

7. Dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu/celach: 

1)  wypełnienia  obowiązków  prawnych  i  zadań  statutowych  Gminnego  Ośrodka  pomocy

społecznej,

2) realizacji umów zawartych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3)  w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

8. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  o  których  mowa  w  pkt  7  odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów

powszechnie obowiązującego prawa;

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  są  pozyskiwane  również  z  innych  źródeł  zgodnie  z  przepisami

prawa.

10. Okres  przechowywania  danych  osobowych  osób  ubiegających  się  i  korzystających  ze

świadczeń  pomocy  społecznej  ustala  administrator  zgodnie  z  celami  ich  przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów

określonych w pkt 7, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

powszechnie  obowiązującego prawa.  O ile  powszechnie  obowiązujące prawo nie  stanowi

inaczej,  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami

prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; powyższe dotyczy również

okresu przechowywania dokumentów, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. a RODO.

11. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu

następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania

kopii tych danych oraz  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. 



12. Jednocześnie nie przysługują Pani/Panu: 

a.   prawo do przenoszenia danycha. – chyba, że łącznie spełnione są następujące przesłanki

przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  umowy  zawartej  z  osobą,  której  dane

dotyczą  lub  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przez  tą  osobę  przetwarzanie  odbywa  się

w sposób zautomatyzowany,

b.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są

następujące przesłanki tj. (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w

przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  interesie

publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  przez  Administratora  oraz  (ii)

przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów wynikających z  prawnie  uzasadnionych  interesów

realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – chyba, że:

a) osoba, której dane dotyczą kwestonuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  do  czasu

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec

podstawy sprzeciwu.

d.  prawo do  żądania  usunięcia  danych  osobowych (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym),

chyba, że:

a)  dane  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  dla  których  były  zebrane  lub  w  inny  sposób

przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisów prawa,

13. W rzadkim przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

osób o przetwarzanie danych osobowych (art. 6 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo



do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym

prawem. 

14. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Gminnym

Ośrodku  Pomocy  Społecznej  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu prawo

wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych

osobowych. 

15. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma

charakter dobrowolny. 

16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi obowiązek ustawowy. Ich nie podanie

może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie obowiązków przez GOPS względem Pana/Pani.

17. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą proflowane. 

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego

celu  przetwarzania  danych  osobowych)  są  podawane  w  momencie  pozyskiwania  danych

osobowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie. 



Informacja dotycząca monitoringu w GOPS w Miedźnie.

1. Gmina - na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym - w celu zapewnienia porządku

publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej

i  przeciwpowodziowej  może stosować środki  techniczne umożliwiające rejestrację  obrazu

(monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub

podmiotu  posiadającego  tytuł  prawny  do  tego  obszaru  lub  na  terenie  nieruchomości

i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy,

a  także  na  terenie  wokół  takich  nieruchomości  i  obiektów  budowlanych,  jeżeli  jest  to

konieczne do zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli  lub ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów

socjalnych.

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których

zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania,

o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

4. Po  upływie  okresu,  o  którym mowa w ust.  3,  uzyskane  w wyniku  monitoringu  nagrania

obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,  z wyjątkiem sytuacji,  w których

nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny

i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.

6. Monitoring,  w  ramach  którego  dochodzi  do  przetwarzania  danych  osobowych,  wymaga

stosowania  środków  zabezpieczających  przetwarzanie  tych  danych,  w  szczególności

uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie,  a także uniemożliwienie

dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie 

/-/



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Procedury „Niebieska Karta”

realizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób

fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1

z 04.05.2016),dalej “RODO”, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Miedźnie, ul. Ułańska 25;

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  adw.  Marcin  Pilch,  tel.:  600  379  700  

e-mail: marcin.pilch@aviso.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. g

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,w celu realizacji 

ustawowych zadań urzędu – na podstawie przepisów prawa:

1) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury "Niebieskie Karty";

2) wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 1245);

3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390);

4)  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. O  ile  powszechnie  obowiązujące  prawo  nie  stanowi  inaczej,  Pani/Pana  dane  osobowe

przechowywane  będą  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa,  a  w  szczególności

rozporządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia  2011 r.  w sprawie instrukcji

kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji

i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych;  powyższe  dotyczy  również  okresu

przechowywania dokumentów, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. a RODO.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich

sprostowania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W  razie  jakichkolwiek  pytań  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  zachęcamy  do  kontaktu

z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych.
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Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony

osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1

z 04.05.2016), dalej “RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej z siedzibą w Miedźnie, ul. Ułańska 25;

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest adw. Marcin Pilch, tel.: 600 379 700  

e-mail: marcin.pilch@aviso.pl/

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)  na  podstawie  udzielonej  przez  Panią/Pana  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych

osobowych dla celów rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3) na podstawie przepisów prawa art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy.

4. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych oraz prawo

ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu

wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

2)  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,

że  przetwarzanie  dotyczące  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych

osobowych. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie określonym

przepisami prawa – art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy czyli: imię (imiona) i nazwisko, imiona

rodziców,  datę  urodzenia,  pesel,  miejsce  zamieszkania  (adres  do  korespondencji),

wykształcenie,  przebieg  dotychczasowego  zatrudnienia  oraz  dane  kontaktowe  i  inne

udzielone przez Panią/Pana na podstawie zgody w dokumentach aplikacyjnych.

6. Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miedźnie  nie  udostępni  Pani/Pana

danych osobowych innym podmiotom.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do

należytej  realizacji  celów,  o  których  mowa  w  pkt.  3  maksymalnie  przez  okres  trwania

rekrutacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres

zapisany w Regulaminie . Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
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8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  ani  organizacji

międzynarodowej.

9. Nie powierzyliśmy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podmiotom przetwarzającym

(procesorom).

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym proflowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wzór zgody

.....................................................................  Miedźno, .......................2018 r.

 (imię i nazwisko)

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 w sprawie  ochrony  osób

fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE  L  119.1  z  04.05.2016)  wyrażam  zgodę  na

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. 

 

Data i podpis ..................………………………………



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pracowników GOPS w Miedźnie

Część informacyjna 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób

fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej “RODO” (Dz. Urz.

UE L 119.1 z 04.05.2016), informuję, iż:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej z siedzibą w Miedźnie, ul. Ułańska 25;

2.  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  adw.  Marcin  Pilch, tel.:  600  379  700  

e-mail: marcin.pilch@aviso.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) niezbędnym do zawarcia umowy o pracę;

2) zatrudnienia tj. pomoc socjalna, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych;

3) bezpieczeństwa i organizacji pracy;

4) publikacji wizerunku

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

zwanym dalej „RODO"; na podstawie przepisów prawa art. 22 § 1 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca

1974 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą;

a. Dział księgowości – Urząd Gminy Miedźno,

b. Medycyna pracy, 

c. Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe ),

d. Komercyjna opieka medyczna, 

e. Firmy szkoleniowe,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa, na podstawie art. 22

§  1  Kodeksu  Pracy  oraz  do  momentu  odwołania  zgody;czyli:  imię  (imiona)  i  nazwisko,  imiona

rodziców,  datę  urodzenia,  pesel,  miejsce  zamieszkania  (adres  do  korespondencji,  wykształcenie,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe i inne udzielone przez Panią/Pana na

podstawie zgody w dokumentach aplikacyjnych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
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a.  żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych oraz prawo ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie

dotyczące danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały proflowaniu,

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie

jest dobrowolne.

Klauzula zgody

.....................................................................  Miedźno, .......................2018 r.

 (imię i nazwisko)

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie

ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE

L  119.1  z  04.05.2016)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów

zatrudnienia  oraz  do  celów  wizerunkowych,  kontaktowych  w  ramach  budowania  pozytywnego

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej. 

 

Data i podpis ..................………………………………………………………...

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób

fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej “RODO” (Dz. Urz.

UE L 119.1 z 04.05.2016), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej z siedzibą w Miedźnie, ul. Ułańska 25;

2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  GOPS  jest  Pan  Marcin  Pilch,  adres  e-mail:

marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6

ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.

z 2016 r. poz. 1764; z 2017 r. poz. 933);

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  wymagany  powszechnie

obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  w  szczególności  rozporządzeniem  Prezesa  Rady

Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych;  powyższe  dotyczy  również okresu  przechowywania  dokumentów,  o  którym

mowa w art. 13 ust. 2 lit. a RODO;

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3. na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;  

4. prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
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b. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi obowiązek umowny, jednakże

odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

d. Nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  


