Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób starszych lub potrzebujących,
którzy przebywają w domach ze względu na zagrożenie epidemiologiczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1)
2)
3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni 81-265,
ul. Grabowo 2.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli
takie zgody były wyrażone;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w związku z:
 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych,
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
art. 6. ust. 1 lit. d) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) pracownikom, współpracownikom, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
w związku z wykonywaniem obowiązków,
b) jednostkom organizacyjnym Gminy miasta Gdyni i innym podmiotom realizującym zadania publiczne
ramach akcji wsparcia osób potrzebujących w okolicznościach stanu epidemii,
c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zgromadzone dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzanej na ich podstawie Instrukcji
kancelaryjnej obowiązującej u Administratora, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie
będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do
danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia
danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa,
w tym RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie będzie skutkować
niemożliwością realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
c)
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6)
7)

8)

9)

