
 

INFORMAC JA  D L A WNI OSKO DAWCY  
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji świadczeń rodzinnych 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit a, b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). 

Administrator danych i dane kontaktowe: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.  
Dane kontaktowe administratora: 26-220 Stąporków, ul. Józefa Piłsudskiego 132A, e-mail: mgops@mgops-staporkow.pl, 
tel. 41 3743239. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: 26-220 Stąporków, 
ul. Józefa Piłsudskiego 132A lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@mgops-staporkow.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej i interesów 
osób, których dane dotyczą.  

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie obowiązku wynikającego 
z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
• 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 tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / uodo.gov.pl 

Okres przechowywania danych: 

Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych.  
Okresy przechowywania  danych są determinowane przepisami prawa i zgodne z instrukcją kancelaryjną administratora  

Źródło pochodzenia danych osobowych: 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – art. 13 – informacje zbierane od osoby, 
której dane dotyczą, art. 14 dane osobowe pozyskiwane są od podmiotów zobowiązanych do udostępnienie danych na 
żądanie tutejszego Ośrodka. 
 

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:  

Podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

mailto:mgops@mgops-staporkow.pl
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Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie Pani/Pana danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest 
obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania. 

 

 

 

_________________________________________ 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 


