Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD)
Zgodnie z art. 13 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. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 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 (RODO) - oraz
art. 134m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ponadto w przypadku podania przez Panią/Pana informacji/danych, o których mowa w art.
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej związanych ze stanem zdrowia,
podstawą przetwarzania jest także art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich
pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub do organizacji międzynarodowej.
6. 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. Państwa dane będą przechowywane do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres

realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję
Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane
do KE z dniem 30 września 2024 r.
7. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od Państwa.
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 odmowa podania danych osobowych jest
równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej, co może skutkować brakiem skorzystania z ww. form pomocy.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie będą poddane
profilowaniu.

