MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13
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)
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Tożsamość i dane
kontaktowe
administratora
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Dane kontaktowe
inspektora
ochrony danych
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Cele
przetwarzania
danych
osobowych
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Podstawy prawne
przetwarzania
danych
osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MOPS,
email: iod@mopsbelchatow.pl, tel. 44635 28 98
ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów
Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z
następujących przepisów prawa:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255
4. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378
5. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000567
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493
7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
8. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195
9. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001515
10. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458
11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240
12. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem"
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860
13. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168
14. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887

5

6

7

8

Informacje o
odbiorcach
danych
osobowych lub o
kategoriach
odbiorców, jeżeli
istnieją

Okres, przez
który dane
osobowe będą
przechowywane,
a gdy nie jest to
możliwe, kryteria
ustalania tego
okresu
Prawo dostępu do
danych
osobowych

Jeżeli
przetwarzanie
odbywa się na
podstawie zgody,
informacje o
prawie do jej
cofnięcia; w
dowolnym
momencie bez

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem
przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.
Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom
zapewniającym
obsługę
administracyjną,
techniczną
i informatyczną MOPS, w szczególności: podmiotom administrującym
systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny,
zapewniającymi
transport
dokumentów
i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i
nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę
prawną. 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

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów
szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia
społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych. Powyższe dane będą przechowywane przez okres
zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez
Archiwum Państwowe
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
zaprzestania przetwarzania
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
cofnięciem
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wpływu na
zgodność z
prawem
przetwarzania,
którego dokonano
na jej podstawie
przed jej
cofnięciem
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informacje o
–
9 prawie wniesienia
Prezes
Urzędu
Ochrony
Danych Osobowych
skargi do organu
ul. Stawki 2
nadzorczego
00-193 Warszawa
Informacje, czy
podanie danych
osobowych jest
wymogiem
ustawowym lub
umownym lub
Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane
warunkiem
i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań
zawarcia umowy administracyjnych, zmierzających między innymi do wydania decyzji
oraz czy osoba,
administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się
10
której dane
ubiegają. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
dotyczą, jest
kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku
zobowiązana do niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej
ich podania i
pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z
jakie są
którymi Państwo wystąpią
ewentualne
konsekwencje
niepodania
danych
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Informacja o
profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, które polegają na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się
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Informacja o
przekazywaniu
danych
osobowych do
państwa trzeciego
lub organizacji
międzynarodowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie nie przewiduje
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

