Informacja Administratora o przetwarzaniu danych
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieluniu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres email:
iod@mgops.wielun.pl.
3. Dane osobowe strony umowy są przetwarzane w celu jej zawarcia i realizacji, weryfikacji
drugiej strony umowy, a także realizacji wynikających z umowy obowiązków księgoworachunkowych i dokonania wypłaty środków, jeżeli obowiązek taki wynika z umowy.
Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres
e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Państwa
przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie: imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Innymi
odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Stronie umowy, w tym jej przedstawicielowi, przysługuje prawo dostępu do treści danych
oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
6. Stronie umowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego
przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat (umowy z zakresu pomocy społecznej
realizowane przez podmioty zewnętrzne i umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie
zamówień publicznych) bądź 25 lat (umowy i porozumienia z innymi jednostkami dotyczące

zakresu i sposobu działania MGOPS oraz współpracy) licząc od dnia zakończenia umowy,
w tym upływu czasu do wszelkich ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
8. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
ani nie podlegają profilowaniu.
9. Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź Państwa przedstawicieli lub
pracowników, a także innych podmiotów współpracujących.
10.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych strony umowy Administrator

zobowiązuje się zachować w poufności.

