
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DODATEK OSŁONOWY

Na  podstawie art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie
przy ul. Lwowskiej 8, 05-820 Piastów, Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: odo@mops.piastow.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 2 oraz 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym
(Dz.U.2022.1692 z dnia 2022.08.11) 

3. Odbiorcy danych:
Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. dostawcom  usług  zaopatrujących  Administratora  w  rozwiązania  techniczne
oraz organizacyjne,  umożliwiające  zarządzanie  organizacją  Administratora,  w  tym
podmiotom  obsługującym  systemy  teleinformatyczne  lub  udostępniającym
Administratorowi  narzędzia  teleinformatyczne,  w szczególności  dostawcom  usług
teleinformatycznych;
b. upoważnionym pracownikom Administratora.
c. organom  administracji  publicznej,  podmiotom  wykonujące  zadania  publiczne,
organom  wymiaru  sprawiedliwości,  organom  ścigania  w  zakresie  i  w  celach  które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  są  i  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  do
organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wymagany  przepisami
obowiązującego prawa,  szczególności  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6. Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  usunięcia,  przenoszenia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  oraz  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego (Urzędu
Ochrony Danych Osobowych- Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sposób i trybie
określonym w przepisach  RODO oraz  prawa polskiego,  w  szczególności  ustawy o  ochronie
danych  osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxi
mailto:odo@mops.piastow.pl
https://sip.legalis.pl/document-vi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


Obowiązek podania danych jest  dobrowolny,  lecz niezbędny do realizacji  celów, wskazanych
w pkt. 2 oraz obowiązków nałożonych na Administratora.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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