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Szanowni Państwo,

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  U. UE.  z 2016 r.,  L 119, poz.  1)  (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35,41-600 Świętochłowice,

ops@ops-sw.pl, tel.: (32) 245-51-04.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się  kontaktować  pod adresem  mailowym:

iodo@ops-sw.pl, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się: 

a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

b) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

c) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne,

d) w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie

aktach wykonawczych, jak również w celu kontrolnym, 

e)  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  dane  przetwarzane  będą,  w  celu  ochrony  prawnie  uzasadnionych  interesów,

tj. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed wysuwanymi roszczeniami.  Uzasadniony interes Administratora wyraża

się  także  w  stosowaniu  monitoringu  w  siedzibie  Administratora  przy ul. Katowickiej  35  w  Świętochłowicach,  celem

zapewnienia m. in. ochrony mienia, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz ochrony przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej.       

4. Dane  osobowe będą  przechowywane przez  okres  niezbędny do  realizacji  celów wyżej  wskazanych,  a  po tym czasie  przez  okres

wymaganym  przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Co  do  zasady  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane

przez okres  nie  dłuższy  niż  5  lat  od  dnia  zaprzestania  wypłacania  dodatku.  W  zakresie  uzasadnionego  interesu  przez  okres

przedawnienia ewentualnych  roszczeń,  zgodnie z przepisem art.  118 Kodeksu  cywilnego.  Dane z  monitoringu  będą przetwarzane

przez okres do 3 miesięcy, chyba że nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w szczególności: kancelarie prawne

lub podmioty świadczące usługi księgowe czy informatyczne. 

6. Przysługują  Pani/Panu  następujące  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych:  prawo  dostępu  do danych  osobowych,

ich sprostowania, usunięcia i  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu

na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania danej pomocy.  

     ……………………………………

(data i czytelny podpis)         

 


