Klauzula informacyjna
dla ubiegającego się o świadczenie wychowawcze
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 (RODO-ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 ze zmianami) informujemy, że:
















administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą, ul. gen. Józefa Hallera 12,
07-410 Ostrołęka, tel. 297644130, e-mail: sekretariat@mopr.ostroleka.pl
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@mopr.ostroleka.pl
dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz
zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach
i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
a następnie w celach archiwizacji (podstawa z art. 6 ust.1 lit c i art.9 ust.2 lit. b RODO),
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz
administratora,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody (cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
RODO,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu,
a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania,
dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO.

