
KLAUZULA INFORMACYJNA
, Dotycząca przetwafzania danych osobowych

W OSRODKUPOMOCY SPOŁECZNEJW RUDNIKUNAD SANEM

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 krvietnia ż016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprarvie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrek§wy 95/45/WE (Ogólne rozporządzenie o ochlonie danych) - zwane dalej ,, RODO",
informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone ponizej prawa związane z przetwarzaniem

PanilPana danych osobowychprzęz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Do klvestii nieuregulowanych w niniejszej informacji maja zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w spralvie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektylvy 95l46lw
(ogólnc rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO.

Zapoznałamlłen się z klauzula infonnacl,jną

TOZSAMOŚC
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudniku nad Sanem. leprezentowanym przęz Kierownika

DANEKONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Adres email; kierorvnik@opsrudnik.pl
Adres: ul. Kilińskieeo 19,37-420 Rudnik nad Sanem, te1,. 1,5 8762'7 95

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Ośrodka Ponrocy Społecznej
w Rudniku nad Sanęm:
Mariusz kwaśnik
tel. 537 926 362, email: iod@valven.pl

CELE PRZETWARZANIA
ORAZ PODSTAWA
PRAwNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu real.izacji zadań publicznych własnych i zleconych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;) i art. 9 ust. 2 lit. b) (przetwarzaniejest niezbędne
do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenla społecznego i
ochrorLl,socjalnej, o iie.jest to dozwolorre prar.veIn tilrii lub prarvem pańslrva
członkorvskiego, lub porozumienienr zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego
przervidującylli odporviednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby,
której dane dotyczą;) RODO. Ośrodek Potnocy Spolecznej w Rudniku nad Sanem
przętwarza dane osobowe, co clo których istnieje obor.viązek prawny ich podania w zakresie
zwykłych i szczególnyclr danych osobor.vych.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osoborve rnogą byc przekazane:
- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartęi umowy powierzenia przetrvarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE
DANYcH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciegol organizacji
międzynarodowei.

oKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobolve będą przetrvalzane przez okres niezbędn}/ do real'z.cji celólv
przetwarzania oraz pfzęz wymagany prawelx okres archiwizacji danyclt.

PRZYSŁUGUJACE
PRAwA

Przysługuje Pani/Panu prarvo do:
- dostępu do Pani/Pana danycli,
- uzyskania kopii PanilPana dokumentów,
- sprostolvania danyclr,
- ograniczania przeti,varzania danvch.

PRAwo Do
WNIESIENIA
SPRZECtwU

Nie przysługuje Pani/Panu prar,vo do rvniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania
danych osobowych.

PRĄWO WNIESIENIA
SKARGI DO URZĘDU
OCHRONY DANYCH
()SoBowYCH

Przysługuje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osoborvych, u], Sialvk,i 2, 00-193 Warszar.va. gdy uzasadnione .jest, iż
c]aIle osobowe prżet\valzanc są prze z :t dnlinistlatola rliezgodnie z przepisanli RODO.

PoDANIE DAI.{YCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obov,iitzkowe) rv sytuacji, gdy
przeslankę przetwarzania danych osobo$ych stanorvi przepis prawa. Odmowa podania
danych skutkuie brakiem możliwości załatwienia sprawy

ZAUTOMATYZOWANIE
I PROFILOWANIE
DANYCH

Pani/Pana dane nie będą profilowane, ale mogą być przętwarzane w sposób
zautomatyzowany.

(data i podpis)



miejscoWość, data

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

sR

oŚwlAD czEN !E
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016 r,

w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO), w zbiorze danych

osobowych prowadzonym przezi

nazwa instytucji, która jest administratorem danych osobowych

Numer telefonu lub adres e-mail jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonym
wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem uprawnień do
świadczeń rodzinnych, w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, natomiast podanie pozostałych
danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku, Odmowa podania tych danych wiąze się z brakiem
mozliwości jego rozpatrzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich poprawiania, jeśii są błędne lub nieaktualne.

podpis osoby składającej oświadczeniepodpis osoby przyjmującej oświadczenie

,,DruX" tel. 6t a79,44,64(65), fax 89&38-45 oPs sR 012l202oa


