Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
ADMINISTRATOR
DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

INSPEKTOR
OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH u
ADO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

dr Magdalena Kuszmider
Kontakt email: magdalena@kuszmider.com.pl
Kontakt listownie na adres MGOPS: ul. Grota Roweckiego 1; 98-355 Działoszyn
Telefon: 607 770 718

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
związanym z postępowaniem o rozstrzygnięciu wniosku w sprawie o ustalenie prawa do
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
do
ich
realizacji
w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U.2021.877 t.j. z dnia 2021.05.10)

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych mogą być innym podmiotom wyłącznie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa. Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zapewniające
Administratorowi obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną (obsługa prawna,
informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł
odpowiednie umowy powierzenia, przetwarzania danych lub na mocy innego dozwolonego
instrumentu prawnego czy w oparciu o inne umowy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

▪

▪

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie
będą profilowane

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI, PROFILOWANIE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03) o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

INNE

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, związanym
postępowaniem o rozstrzygnięciu wniosku w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz do ich realizacji

