
OBOWIĄZEK    INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)  Informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach   
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu 
realizacji zadań Ośrodka określonych przepisami prawa:  ustawa z dnia 15 września 2022 r. -  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), 

3. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym 
przez administratora danych, inspektorem ochrony danych, adres e-mail: iod@kalety.pl 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego 
uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są 
min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach 
odbywa się na pisemny wniosek. 

 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej. 

 
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień np. uzyskania określonej formy 
pomocy. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące przyznawanie poszczególnych świadczeń 
bądź przepisy o archiwizacji. 

 
8. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki zajmującej się obsługą świadczeń 
socjalnych lub zabezpieczenia społecznego opiera się na przepisach prawa regulujących przyznawanie 
świadczeń, w związku z czym nie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 

9. Podanie niezbędnych danych osobowych przez klientów ośrodka jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu. 

 

 

 

 Zostałem poinformowany………………………………………………………... 

 

 

 


