
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dla których administratorem

danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

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

(RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle XX-

lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się

poprzez  e-mail  info@iodops.pl.  Z  inspektorem ochrony  danych  można  kontaktować  się  we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych.

3. Celem  zbierania  danych  jest  dopełnienie  obowiązków  określonych  przepisami  prawa  lub

realizacja umowy.

4. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,

usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania

przetwarzania  i  przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów

prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie

będzie możliwe.

6. Dane udostępnione  przez  Panią/Pana nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty,  którym

dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie

będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem

profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych

osobowych, które polega 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.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani

organizacji międzynarodowej.



9. Dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  ten  wymagany  ustawą  o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym dane osobowe zostały podane.


