INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie
Pani/Pana danych
osobowych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie, ul. Elbląska 47, reprezentowany przez Kierownika Weronikę Felkiewicz

I.

II.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
przepisów prawa wynikających w szczególności z:
1. art. 6 ust. 1 pkt c „RODO” w celu realizacji zadań wynikających z:














ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769
ze zm./z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków i przysługujących
Administratorowi praw wynikających z art. 100 ust. 2;
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1952 ze
zm./;
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /t.j. Dz. U. z 2017,
poz. 1851 ze zm./;
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 554 ze zm./;
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /t.j. Dz. U.
z 2017, poz. 2092 ze zm./;
ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz. U.
z 2016, poz. 1860/;
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny/t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1832 ze zm./;
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/t.j. Dz. U. z 2015, poz.
1390/;
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2198 ze zm./;
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 998/;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm./;
a także przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej a między innymi o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1);

2. art. 6 ust. 1 pkt b „RODO” w celu realizacji zadań wynikających między innymi z:
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /t.j. Dz. U z 2018, poz. 917 ze z./;
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm./;

 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2016, poz.

902 ze zm./.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzany wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Administrator przetwarza państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia wyżej wskazanego celu.
Źródło pozyskiwania danych osobowych
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane na
podstawie obowiązujących przepisów z: sądów, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędu pracy, centrum pomocy rodzinie, domu pomocy
społecznej, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, gminnego ośrodka pomocy społecznej, warsztatów
terapii
zajęciowej,
zakładu
aktywizacji
zawodowej,
zespołu
ds.
orzekania
o niepełnosprawności, placówek oświatowych, uczelni wyższych, podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, podmiotów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodkami wsparcia, zakładów
pracy oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych i administracji publicznej niezbędnych do
należytego wykonania celu wskazanego w pkt II niniejszej informacji.

I.

II.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jeżeli
jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych przez Administratora w pkt II.
W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywać może się na podstawie zgody – art. 6
ust.1 lit. b) RODO, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne - przysługuje Pani/ Panu prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana
dane osobowe będą udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Na podstawie art. 4 pkt 9

III.

RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak
uznawane za odbiorców co oznacza, że administrator danych nie ma obowiązku informowania
Pani/Pana o udostępnieniu danych tym organom; przetwarzanie tych danych przez te organy
publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie
do celów przetwarzania.
Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane
i przetwarzane, z tym że dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za
niezgodne z pierwotnymi celami.
W przypadku konieczności udostępnienia dokumentów i danych, wśród których znajdują się
dane osobowe niemające bezpośredniego związku z celem udostępnienia, dane te podlegają
anonimizacji.
Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz
a) zgodnie z okresem wymaganym przepisami prawa i z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne oraz jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący u Administratora,
zatwierdzony przez Dyrektora Archiwum Państwowego lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm./

IV.

b) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych wykorzystując profilowanie w sposób
zautomatyzowany, w wyniku którego decyzja zostanie wydana bez ludzkiej ingerencji w jej
podejmowanie.

I.

II.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom,
których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W
związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

2.

Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.

3.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) –
w przypadku gdy:
1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
2) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
3) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania,
4) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
5) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
1.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
3) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
1.

Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

1.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
2) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie

uzasadnionego interesu Administratora , o którym mowa w pkt II powyżej.
1.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

2.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
I.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG,
oraz organizacjom międzynarodowym.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie a także przysługujących Pani/Pana
uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Jackiem
Lewandowskim poprzez drogę elektroniczną: iod@milejewo.gmina.pl

