
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złocieńcu (MGOPS) informuje w związku ze zbieraniem danych osobowych, które Pana/Panią 

dotyczą, o tym, że: 

1) administratorem danych osobowych osób będących stronami postępowań prowadzonych w MGOPS jest MGOPS 

działający przez Kierownika, adres: ul. Plac 650-lecia, 78-520 Złocieniec; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – tel. 943671248, e-mail iod@mgops.zlocieniec.pl; 

3) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e 

Rozporządzenia oraz art. 411 ust. 10n ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska, w zw. z art. 29 

ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, 
4) celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 

z zapisów: ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 28.11.2003r. o 

świadczeniach rodzinnych, w celu realizacji zadań wynikających z tych ustaw oraz gdyż jest to niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi mocą ww. przepisów prawa; 

5) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, 

skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego 

(ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, 

dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, komornikom,  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach; 

7) w związku z przetwarzaniem przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo 

dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 

16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; przy 

czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni; 

8) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem 

rozpoznania prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej; 

10) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1  

i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy. 

 

 

Zapoznałem/-am się z powyższą informacją i otrzymałem/-am kopię. 

 

Złocieniec, dn. ………………………..      podpis oświadczającego ……..………………………………… 

           /imię i nazwisko czytelnie/ 


