Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych
przez Zespół Interdyscyplinarny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wieluniu
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 w siedzibie Ośrodka bądź pod adresem e-mail: iod@mgops.wielun.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa realizowanych przez administratora, w tym: diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie; interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; opracowywanie planu
pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie
udzielonej zgody, jeżeli zachodzi sytuacja uzależniająca przetwarzanie danych od zgody.
Zakres przetwarzanych danych w odniesieniu do poszczególnej kategorii osób:
1) osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, adres miejsca
zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje o skazaniach,
orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, informacje o sytuacji rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach
utrzymania, informacje o sytuacji mieszkaniowej;

2) inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie: imię
i nazwisko, stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, wiek, informacje o sytuacji zawodowej
i źródłach utrzymania, w przypadku dzieci - dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
3) osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób
stosujących przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada,
stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, informacje o stanie zdrowia, informacje
o nałogach, informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach
utrzymania;
4) osoby zgłaszające podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy:
imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub
inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.
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. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów, zgodnie z polityką obowiązkowej archiwizacji w MGOPS – licząc od zakończenia świadczenia
usług.
6. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od Państwa i innych
osób, które podają Państwa dane dla celu weryfikacji i realizowania świadczeń oraz innych
organów i instytucji (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych), z którymi MGOPS współpracuje oraz
dokonuje wymiany informacji w ramach ustawowych uprawnień i obowiązków.

7. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, pkt e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 9 ust. 2 pkt b)
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej, o ile jest
to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym
na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
Ponadto, podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów prawa - ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U.2020.218 t.j.
z dnia 2020.02.11) a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209,
poz.1245).
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych – w zakresie określonym przepisami prawa
dotyczącymi obsługi spraw z zakresu przemocy w rodzinie i prowadzenia Niebieskiej Karty - oraz 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 RODO.
10.

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

podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie będą poddane profilowaniu.
11.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług i kontaktów z Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieluniu. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych
wniosków, z którymi Państwo wystąpią.

