
INFORMACJA

Działając na podstawie art. 13 i art.  14 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 dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

1. Administratorem Pana/i  danych  osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Branicach z  siedzibą  przy
ul. Głównej 61, 48-140 Branice.

2. Inspektorem  ochrony  danych  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Branicach  jest  Pani  Joanna  Chwierut,
tel. 781610500, e-mail. opsbranice@post.pl.

3. Dane  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  wszczynania  i  prowadzenia  postępowań  przewidzianych
obowiązującymi przepisami /Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.o zatrudnieniu socjalnym, Ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy z dnia 7 września
2007r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu
narkomanii, Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. Karta Dużej Rodziny, Ustawy z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego/, wydawania i wykonywania
decyzji administracyjnych o przyznaniu, odmowie przyznania, zmianie uchyleniu prawa do świadczeń, a także
zawierania i wykonywania umów, w tym umów służących realizacji świadczeń, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia
wzoru  żądania  wydania  zaświadczenia  o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  jednego  członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia; 

4. Przetwarzane  dane  mogą  obejmować  imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  numer  PESEL i  inne  dane
osobowe osób ubiegających się i uprawnionych do świadczeń oraz członków ich rodzin, a także imię i nazwisko
osób  reprezentujących  podmioty  współpracujące  przy  realizacji  świadczeń  (w  szczególności  banków
realizujących wypłatę świadczeń, podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej).

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
 niezbędność  przetwarzania  danych  dla  wykonania  obowiązków  prawnych  administratora  w  zakresie

ubezpieczeń  społecznych,  ubezpieczeń  zdrowotnych  i  obowiązków  podatkowych  (art.  6  ust.  1  lit  c)
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

 niezbędność  przetwarzania  danych  dla  ochrony  żywotnych  interesów  stron  w  zakresie  prawa
do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia,

 niezbędność  do wykonania  zadania  realizowanego w interesie  publicznym lub  w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia),

 niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia.

6. Dane będą pozyskiwane od stron postępowań administracyjnych oraz umów i podmiotów zobowiązanych do
udostępniania   danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach./Sepi CAS art.105/

7. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana  dane  przechowywane  będą  przez  okres  wymagany  Instrukcją  Kancelaryjną  Archiwalną/dopóki
istnieje podstawa prawna przetwarzania danych/.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody w
dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pan/i  prawo wniesienia  skargi  do UODO,  gdy uzna Pan/i,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych Pani/a
dotyczących  narusza  przepisy  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  dyrektyw 95/46/WE (Dz.  Urz.  WE L 119
z 4.5.2016)

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, koniecznych dla

przyznania świadczenia, a także w zakresie dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku
dochodowego.  Odmowa  podania  danych  może  uniemożliwić  przyznanie  lub  wypłatę  świadczenia  lub
spowodować  konieczność  jego  zwrotu.  W  zakresie  zawieranych  umów  podanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.


