KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM
ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN ZAJMUJĄCY SIĘ
POMOCĄ SOCJALNĄ – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W WIELUNIU
Pomimo faktu, że Ukraina znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG) i Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie ma zastosowania,
polskie i Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają
zastosowanie do każdej osoby, która przekracza granicę Polski.
Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną, w której znajdziesz informacje, jakie dane
osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z uzyskaniem świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej
oraz świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Kto jest administratorem danych:
Administratorem w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej
jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu. Jako administrator,
Ośrodek decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
Jakie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
•

imię, nazwisko

•

data urodzenia

•

obywatelstwo

•

płeć

•

numer PESEL

•

rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

•

adres pobytu

•

dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je
posiadasz

•

opis Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,

•

Twój dochód (w przypadku świadczeń rodzinnych),

Skontaktuj się z administratorem.
Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej możesz skontaktować się pod
adresem: ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń,
dzwoniąc pod numer: (43)8434322,(43)8431206,
lub pisząc na e-mail: mgops_wielun@post.pl.
Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.
Ośrodek ma swojego Inspektora Ochrony Danych.
We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
i korzystaniem z praw pokrewnych z przetwarzaniem danych mieszczących się
w zakresie jego działalności możesz kontaktować się z nim, pisząc e-maila na adres:
iod@mgops.wielun.pl.
Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Celem przetwarzania danych jest przyznawanie:
•

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

•

pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie
wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe.

•

świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
•

art. 6 ust. 1 pkt d) RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych niezbędne do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej (np. matki i dzieci),

•

art. 6 ust. 1 pkt e) RODO, czyli przetwarzanie realizowane jest w interesie
publicznym, którym jest udzielanie pomocy,

•

art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli przetwarzanie danych do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi
jest udzielanie pomocy,

•

art. 9 ust. 2 pkt c) RODO w przypadku danych wrażliwych (np. dotyczących stanu
zdrowia), jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą.

Odbiorcy danych.
Odbiorcami Twoich danych mogą być:
•

organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, komornicy, jednostki
organizacyjne państwa i samorządu, zakłady ubezpieczeń społecznych oraz inne
podmioty - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań publicznych,

•

jednostki organizacyjne ds. badań, statystyki, badań publicznych, przy czym dane
po użyciu zostaną zmienione przez te jednostki w taki sposób, że nie będzie
możliwe zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą,

•

funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak długo dane będą przechowywane.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, a po tym czasie przez okres obowiązkowej archiwizacji
dokumentów zawierających dane osobowe – zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt w MGOPS w Wieluniu przez okres odpowiadający realizacjom
programów i projektów zewnętrznych.
Twoje prawa.
Posiadasz prawo:
a) dostępu do treści swoich danych (oraz danych Twoich opiekunów prawnych
i osób pozostających pod opieką np. dzieci)oraz prawo ich sprostowania,
b) w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Masz prawo wniesienia skargi do Szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Źródło pochodzenia danych osobowych.
Dane wprowadza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
w zakresie wyżej wymienionych świadczeń.
Obowiązek podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu uzyskania świadczeń jest obowiązkiem
wynikającym z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego
w tym kraju.

