
Klauzula informacyjna – „Czeladzki Senior 60+”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str.1) - dalej
RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek   Pomocy Społecznej w Czeladzi,  
z siedzibą w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować:

• drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mops.czeladz.pl

• telefonicznie pod numerem 32 265 14 42.

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w programie „Czeladzki Senior
60+”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, w związku z Uchwałą nr IX/154/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27.04.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Czeladzki Senior 60+” i Zarządzeniem nr 352/2016
Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21.10.2016 r.  

4. Podanie  danych  osobowych  w zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  obowiązującym  w Ośrodku
Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Skutki odmowy podania
danych  określają  przepisy  prawa-  odmowa  podania  danych  może  skutkować  odmową  wszczęcia
postępowania lub załatwienia sprawy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  zawartych  umów  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

7. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane oraz do celów archiwizacyjnych, na podstawie art. 22d ust. 2 Ustawy z dnia  
17  lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach,  zgodnie  z  Jednolitym  Rzeczowym
Wykazem Akt, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi z dnia 3 lutego 2020 r. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści  swoich
danych oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia
danych  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu.  W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przysługuje  Pani/  Panu  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

9. Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji,  
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
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