Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce
Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej:
http://gops-lekaopatowska.pl/ ;
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78
14 525; elektroniczne: gops@leka-opatowska.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce
Opatowskiej jest: adres poczty elektronicznej: inspektor@myiod.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
•

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO

•
•
•

wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być
przekazywane:
•

podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na
podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem

•

odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym
realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

•

innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie
upoważnienia

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po
zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie
wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich
wyznaczonymi.
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:
•
•

dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych
poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących

•

•

•

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
o

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;

o

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; o dane osobowe muszą
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

o

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

ograniczania przetwarzania danych o osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych;
o

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;

o

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;

o

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
o z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w
związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
o

•

nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że
administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące
okoliczności:
o

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy o
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust
1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie
wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której
dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.
9. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest
wymagane do jej realizacji.
10. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych
jest obowiązkowe.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały
profilowaniu.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

