
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

W  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  NOWYM TOMYŚLU 

Klauzula informacyjna – pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. 

Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu jest Pani Małgorzata Pyrska, 

mail m.pyrska@opsnt.pl, tel. 61 44 26 972. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na 

podstawie art. 6 ust. 1 litera  c  i art.9 ust.2 litera b RODO w związku z : 

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art.7)  

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (art.100 ust.2, art.107 ust.6 i art. 36)  

- i/lub ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.54, 

art. 74 ust.1, art.77) 

- i/lub ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (art.35, art.36) 

– w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z ww ustaw.    

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. W związku z organizowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej okolicznościowych spotkań , imprez, warsztatów itp. 

przetwarzane są dane osobowe oraz wizerunek uczestników. 

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści 

danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego , czy archiwizacji. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

a) warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nowym Tomyślu i wynika z przepisów prawa; 

b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nowym Tomyślu.  
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