Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych dla celów związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej oraz obsługą
dokumentacji dotyczącej wolontariatu i innych zbieżnych z tym zadań realizowanych przez Dom
Pracy Socjalnej w ramach jego uprawnień.
MGOPS informuje, że pobiera dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww.
zadań.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wieluniu, mieszczący się przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń.
2. Z inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mgops.wielun.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa realizowanych przez Administratora tj. wspieranie rodziny w procesie
przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw
społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi, szerzenie idei wolontariatu wśród osób potrzebujących pomocy
i tych, którzy pragną pomagać innym. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane
osobowe także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze.
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. Odbiorcami danych osobowych mogą
być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi
informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, banki oraz inne instytucje finansowe. Organy
publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych. Innymi odbiorcami mogą być
jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
w tym okresu obowiązkowej archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe.
6. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od Państwa i innych
osób, które podają Państwa dane dla celu weryfikacji i realizowania usług ze strony Domu Pracy
Socjalnej.
7. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b)
RODO. Ponadto, podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów prawa
wskazanych w statucie oraz regulaminie organizacyjnym.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
9. Mają Państwo 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.
10.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług ze strony Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu – Domu Pracy Socjalnej. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem,
a także realizacja innych wniosków, z którymi Państwo wystąpią.
11.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Nie będą

podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie będą poddane profilowaniu.

