KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 2

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej jest: Michał Stachowicz
Dane kontaktowe do inspektora: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, email:mstachowicz25@gmail.com,

Cel i podstawa
przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/a danych osobowych jest prowadzenie
postępowania, wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu lub innego rozstrzygnięcia w sprawie,
zarchiwizowanie sprawy.

Podstawa prawna
przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1
lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
27.4.2016r.
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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla
wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w
związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
• rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie
określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby
fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorca danych
osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i
jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych
przepisów prawa

Przekazywanie danych do
państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz ich
podstawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w
szczegółowych przepisach prawa
Okres
przechowywania
dokumentacji
w
sprawach
zaświadczeń dla wnioskodawców wynosi 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku
następnego od daty zakończenia sprawy.

Informacja o prawie
dostępu do treści danych
oraz prawo sprostowania,
usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania
(szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20),
prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych).

dowolnym momencie
Obowiązek
poinformowania strony o
prawie wniesienia skargi
do PUODO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

Wymóg, warunek podania
danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, wydanie zaświadczenia
lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy
(przekazanie dokumentów sprawy do archiwum) i wynika m. in z art. 411
ust. 10o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego
zaświadczenia.

Sposób przetwarzania
danych i konsekwencje
przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach
papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

