PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA
INFORMACYJNA
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: MOPS)
w Ostródzie reprezentowany przez Dyrektora MOPS, z siedzibą w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100
Ostróda, nr tel. 89 646 22 01, e-mail: mops@mops.ostroda.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk; tel. 89 642 94 30.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO) i może odbywać się w celu ustalenia uprawnień do otrzymania:
dodatku mieszkaniowego, stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021);
dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne
(Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO).
Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym ww. przepisami, pozyskiwane będą również z rejestrów
publicznych prowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym min.: urzędu
pracy, sądów powszechnych, policji, prokuratury, urzędu skarbowego, itp.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z art. 7 ust.7 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych – przekazywane będą zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal
mieszkalny.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie MOPS przez następujące kategorie
odbiorców danych: podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną,
firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania MOPS w Ostródzie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym
czasie przechowywane przez okres 5 lat, wynikający z przepisów obowiązującego prawa, w tym
Rozporządzenia 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. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów
dochodzenia i przedawnienia roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych
osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana sprawy,
wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.
Nie przewiduje się wydania decyzji opartych wyłącznie do zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu.
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