1. Administratorem zgromadzonych 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;
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c 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
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 ze zm.) /ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
zwane dalej RODO/ w celu związanym z postępowaniem o przyznanie miejsca w
Mieszkaniu chronionym na podstawie przepisów wskazanych w § 1 niniejszego
Regulaminu.
3. 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 76 ze zm.).
4. Osoba, od której zostały pozyskane dane osobowe ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach wymienionych w ust. 2. W przypadku niektórych danych lub szczególnych
rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww.
celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco
usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody (art. 6 ust 1 lit.a
RODO). Zgodę taką można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu jej wycofania.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
administratora, w tym profilowaniu.
7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, zleceniobiorcom.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl

