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:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - siedziba: 83-200

Starogard Gdański, aleja Jana Pawła II 6, NIP: 5921570077, REGON: 002841092, tel.:
58 562 44 58, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl jest Administratorem Danych, w
których posiadanie wszedł jako podmiot, na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, są i będą przetwarzane przez MOPS

w Starogardzie Gdańskim, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach
określonych przepisami w/w ustawy i dotyczą wyłącznie wypełnienia przez MOPS w
Starogardzie Gdańskim obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MOPS w Starogardzie

Gdańskim dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach
prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z naszym
Ośrodkiem. W wymagających tego przypadkach MOPS w Starogardzie Gdańskim
ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie
zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem, że udzielona przez Państwa zgoda może być
odwołana w każdym czasie. Ewentualne odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody
przed jej odwołaniem.
4. MOPS w Starogardzie Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych

przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO
przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do
przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie dochodzenie roszczeń.

5. Dotyczące

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji przez MOPS w Starogardzie Gdańskim, w tym profilowaniu.

6. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) danych,
c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

f.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami
określonymi w art. 21 RODO).

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. MOPS w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez

okres wskazany w przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej. W celach archiwizacyjnych dane osobowe będą przechowywane na
podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z
obowiązującym w Ośrodku Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

9. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na

podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Ośrodkiem
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. zakładom ubezpieczeń,
podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom informatycznym.
10. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować

można się drogą elektroniczną: ido.jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie: 537
005 680.

