INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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
osobowych), zwanego dalej RODO, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.gradonska@mgopskoniecpol.pl
3) celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie na żądanie wnioskodawcy czynności
zmierzających do ustalenia uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
4) dane przetwarzane są na podstawie przepisów:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
b) art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583),
c) § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
(Dz.U. z 2022 r., poz. 605);
5) zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 13
ust. 1 ustawy wymienionej w pkt. 4), lit. b);
6) odbiorcami danych osobowych wnioskodawcy oraz osób wymienionych we wniosku będą wyłącznie
podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów obowiązującego prawa;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty rozliczenia uzyskanej dotacji,
bądź przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia ostatecznej decyzji odmownej w sprawie;
8) wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
9) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, nie
będą także poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji;
10) wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania świadczenia.

