
 Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych
w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

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, zwane dalej RODO) informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy 
Alei Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdański, NIP: 5921570077, REGON: 002841092 nr tel: 58 562 44 58, 
e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się :
a) telefonicznie: 537 005 680,
b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
    spotkania.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 9 lit b RODO w związku  z:
– ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu realizacji  procedury 

Niebieskiej Karty, tj. w celu diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, interwencji w 
środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, podejmowania działań - w środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie - mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, podejmowania działań w 
stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; opracowywania planu pomocy w 
indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowania sytuacji rodzin, w 
których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie 
działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 
działań),

– ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem 
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy świadczące usługi hostingowe oraz 
podmiotom upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VI. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) do ograniczenia przetwarzania danych. 

VII. Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

VIII. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y 
do ich podania. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 
administratora, w tym profilowaniu.
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