Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym
dalej ” RODO”) informujemy, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach reprezentowany
przez Dyrektora. Adres administratora: 43-251 Pawłowice, ul. Górnicza 26, tel. 32 4721741,e-mail:ops@pawlowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Bernadetę Donder.
Z inspektorem można kontaktować się e-mailem: iodpusz@wp.pl lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pawłowicach ( 43-251 ) ul. Górnicza 26 z dopiskiem "inspektor ochrony danych"
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. c)
RODO w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych polegających na przyznawaniu i udzielaniu świadczeń
wynikających w szczególności z ustaw :
o pomocy społecznej;
o dodatkach mieszkaniowych
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
o świadczeniach rodzinnych
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
o systemie oświaty
Prawo energetyczne
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku dofinansowań (np. ze środków PFRON, EFS) dane osobowe
zostaną udostępnione instytucji współfinansującej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających
z aktów prawnych lub zawartych umów, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania byłaby zgoda, to przetwarzanie ustanie w razie cofnięcia zgody, co jednak
pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Administrator;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś rozpatrywania wniosków oraz
wydawania decyzji dotyczących przyznawania świadczeń.
7. Swoje dane podaje Pani/Pan dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania wszystkich danych osobowych wskazanych
we wniosku może być jego nieprzyjęcie, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub odmowa przyznania

wnioskowanego świadczenia. Osoba w celu zachowania prawa do dalszego korzystania ze świadczeń, która odmówi
podania danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu ustalenia prawa do dalszego z nich korzystania ,może zostać
pozbawiona świadczenia lub przyznanej pomocy.
8. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach może przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe pozyskane z jednostek sektora finansów publicznych (Policji, ZUS, KRUS, sądu, organów administracji
publicznej, kuratora sądowego, szkoły, przedszkola itp) , które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub
wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej
lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te
świadczenia.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren UE /organizacji międzynarodowej.
10.Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

