
INFORMACJA ADMINISTRATORA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 03 90.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie
jest Pani Anna Czapska (e-mail: kontakt@anrodo.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b
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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w następujących celach: 

 prowadzenie  postępowań  oraz  wypłata  świadczenia  „Dobry  Start”  o  którym  mowa
w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia   30  maja  2018 r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  od  momentu  złożenia  wniosku  do  momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, prawo
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  a  także
prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest  Pani/Pan
zobowiązana  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie
nierozpatrzenie wniosków o które Pani/Pan się ubiega.

9. Przetwarzanie  danych  osobowych  wprowadzonych  do  systemu  informatycznego  odbywa  się
w  sposób  zautomatyzowany,  jednak  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddane profilowaniu.

Zapoznałem(-am) się z treścią informacji administratora

................................................ ................................ ................................................

(Miejscowość) (Data) (Podpis)


