
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

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 (ogólne rozporządzenie  o 
ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, NIP: 5921570077, REGON: 002841092, nr 
tel.: 58 562 44 58, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl;

2. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w 
interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit c, e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)

3. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Starogardzie  Gdańskim  deklaruje,  że  w  określonych  stanach 
faktycznych  przetwarzał  będzie  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie  dopuszczalnej  przez  RODO 
przesłanki niezbędności,  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. : 
dochodzenie należności, ochrona roszczeń, badania naukowe, badania statystyczne.

4. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Niepodanie  danych,
w zakresie wymaganym przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z 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.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania, 
ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  w przypadku ustania  celu,  dla  którego  były 
przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Starogardzie  Gdańskim  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa  oraz  podmiotom  związanym  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  
w  Starogardzie  Gdańskim  umowami  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  np.  firmy 
informatyczne, kancelarie radców prawnych, zleceniobiorcom.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Administrator  Danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod 
adresem e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie: 537 005 680. 
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