Klauzula informacyjna dla beneficjentów „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”
1. Szanowna/y Pani/nie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10,
97-500 Radomsko lub telefonując pod numer: 44-6832885. U administratora danych
osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres email dane.osobowe@mops-radomsko.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych,
b) wydawanie i wykonywanie postanowień i decyzji administracyjnych,
c) dochodzenie na drodze postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego
w administracji przysługujących Administratorowi należności,
d) wykonywania czynności administracyjnych,
a podstawą prawną w o oparciu, którą Administrator przetwarza dane osobowe jest wypełnienie
obowiązków prawnych wynikających z następujących aktów prawnych, w zakresie w jakim mają
one zastosowanie w odniesieniu do Pani/Pana indywidualnej sprawy, tj.:
•
•
•

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013,
poz. 180 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 755
z późn. zm.),
Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2198 z późn.
zm.),

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa.
4. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na wymogi ustawowe wynikające z przepisów
prawnych wskazanych powyżej. W przypadku nie podania danych Pana/Pani indywidualna sprawa
nie będzie mogła być rozpoznana, co będzie skutkowało brakiem możliwości wszczęcia i prowadzenia
postępowania administracyjnego oraz pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane instytucjom administracji publicznej oraz
instytucjom administracji samorządowej.
6. Przekazywanie danych poza EOG
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są pkt.1.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy czym Administrator nie
będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
1
profilowania .

1

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

