RODO – obowiązek informacyjny
Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 NIP 882 14 66 962
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub
elektronicznej: ops@ug.dzierzoniow.pl.
2. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, d, e
RODO, czyli:


Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,



Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,



Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,



Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;



Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 i 7 w/w rozporządzenia i w celu
realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
5. Ośrodek nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
6. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno -archiwalne.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych
i obowiązujących konwencji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana
danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:









żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
ops@ug.dzierzoniow.pl. lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Piastowska 1,
58-200 Dzierżoniów.
Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego

data ……………………………….

podpis …………………………………...

