
Klauzula informacyjna dla klientów OPS 

(DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPARCIA RODZINY I PIECZY 

ZASTĘPCZEJ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz, e-mail:  mgops@zagorz.pl, tel. 13 

46 23 373. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – grzesiek44@hotmail.com 

3. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy 

Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności z: ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2268), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285  

z późn. zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1249), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy 

oprogramowania oraz placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach 

zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w Ośrodku Pomocy Społecznej przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


