
Klauzula informacyjna  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Działoszynie, z siedzibą przy ul. Grota-Roweckiego 1, oraz numerem kontaktowym: 43 841 36 
56 i adresem e-mail: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl reprezentowanym przez Kierownika  Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.  

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania 
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 
Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 
skontaktować się pisemnie na adres siedziby MGOPS w Działoszynie, bądź bezpośrednio 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: magdalena@kuszmider.com.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem wywiadu 
alimentacyjnego  na podstawie art.6 ust.1lit. c, e RODO, art.9 ust. 2 lit. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz. 808 t.j.) 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:  
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 
b) uprawnione podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. do usunięcia danych osobowych; 
d. do ograniczenia przetwarzania danych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 
Administratora. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami archiwizacji wynikającymi z instrukcji 

kancelaryjnej, 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.2011.14.67 z dnia 2011.01.20). 
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