INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informuję Panią/Pana, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich
praw:
Łukasz Bieniek,
e-mail: kontakt@biodo24.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
W celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) oraz innych ustaw.
IV. KATEGORIE PANI/PANA DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy
V. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
10 lat
VIII. PANI/PANA PRAWA:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych.
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania
danych.
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d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing
bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan
wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie
przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne
wobec Pani/Pana praw lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć
w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego.
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem.

Agnieszka Gwardiak
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej
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