Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator danych informuje, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowa-ny przez Dyrektora Ośrodka.
Z administratorem danych można się kontaktować:
(1) pod adresem korespondencyjnym : pl. Józefa Lompy 1, 59-800 Lubań,
(2) pod adresem poczty elektronicznej : mops@miastoluban.pl

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pan Ryszard
Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl,
(2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych.

Cel przetwarzania danych osobowych
Administrator danych przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu:
(1) rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o przyznanie wsparcia w formie opaski bezpieczeństwa wraz
z usługą opieki na odległość w zakresie przewidzianym w ramach resortowego Programu
„Korpus Wsparcia Seniorów”;
(2) realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w tym rozliczenia i ewaluacji Programu oraz
archiwizacji dokumentacji Programu.
(3) realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
(1) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celu w punkcie 1
(2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO dla celu w punkcie 2

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
(1) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
(2) usługodawcą, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby
realizacji usług świadczonych dla Urzędu Miasta Lubań.
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Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ciążących
na administratorze, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem wskazanym w
Zarządze-niu Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej i w wprowadzonych zmianach Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Po-mocy Społecznej w Lubaniu z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

Informacje o przysługujących prawach
Ma Pani, Pan prawo:
(1) żądania od nas dostępu do danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 15
RODO,
(2) żądania od nas sprostowania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 16
RODO,
(3) żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na
pod-stawie art. 18 RODO,
(4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych Pani, Pana dotyczących na
podstawie art. 21 RODO.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wy
- korzystując podane dane kontaktowe z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i
w jaki zakresie chce skorzystać.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych
przez przepisy prawa ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
do-wolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w
nastę-pujący sposób:
(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Informacja o wymogu prawnym
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Niepodanie danych w zakresie przewidzianym w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”, będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia zgłoszenia o przyznanie wsparcia w formie usług
opieki wytchnieniowej i w następstwie uniemożliwi udział Pani/Pana w Programie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
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Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Pani/Pana sytuację.
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