Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (0-22) 756-34-84, fax. 756-34-84
REGON: 002158231

NIP: 123-05-00-379

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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
osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul.
Rycerska 13 05-510 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanym przez Kierownika Panią Ewę Michalską
Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby
prowadzonej sprawy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich
podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
czynności związanych z realizacją świadczeń tj.:
o Pomoc społeczna
o Fundusz alimentacyjny
o Świadczenia rodzinne
o Świadczenia wychowawcze
o Świadczenie „Dobry start”
o Dodatek mieszkaniowy
o Dodatek energetyczny
o Karta Dużej Rodziny

w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opskonstancinjeziorna.pl tel 22 756 48 84 wew 19
Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
…………………………………………………………………..
(data, podpis czytelnie imieniem i nazwiskiem)

