
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Każdej  osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo do  uzyskania  informacji  o  zasadach
przetwarzania  i  zabezpieczenia danych oraz kontroli  ich przetwarzania w oparciu o 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Sośnicowicach z siedzibą przy ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka.

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Sośnicowicach  jest  Pani
Katarzyna Żuchaj, e-mail inspektor@kancelaria-odo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Ośrodku  Pomocy  Społecznej
w Sośnicowicach,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach,
c) wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, 
przed zawarciem umowy. 
d) ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na  
zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy  
Społecznej  w Sośnicowicach przetwarzają  dane  osobowe,  dla  których  Administratorem jest  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla
których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie  obowiązującego prawa,  a  w przypadku  gdy dane  osobowe są  przetwarzane  na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,  której  dane
dotyczą,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.  Jeżeli  przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sośnicowicach,  jako  administrator
danych,  przetwarza  je  w  sposób  naruszający  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.        

9. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji
i nie będą podlegały profilowaniu.     


