
Imię i nazwisko………………………..…………

Adres zamieszkania:……………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Działając  na  podstawie  art.  13  i  art.14  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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)  informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą  w
Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Jastrzębiu-Zdroju: email: iodo@ops.jastrzebie.pl

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przyznawania  i  udzielania  świadczeń
wynikających z ustawy:

- o pomocy społecznej

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- kodeksu postępowania administracyjnego

   na podstawie art.6 ust.1lit.c i a, oraz art.9 ust.2 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016r.

4)  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom uprawnionym z przepisów prawa
b) podmiotom, dla których wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych

5) administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej

6)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  czasie  niezbędnym  do  zrealizowania  celu,
zgodnie  z  okresem wynikającym z aktów prawnych obowiązujących w Polsce

7)  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia



8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu

10)  podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest  Pan/Pani
zobowiązana  do  ich  podania.  W  przypadku  gdy  dane  są  zbierane  w  związku  z  wnioskiem  o
przyznanie świadczenia konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa przyznania
wnioskowanego świadczenia

11) Ośrodek może pozyskiwać dane od innych organów posiadających dane lub ze źródeł publicznie
dostępnych, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu prowadzonej sprawy (np. Administracja
Skarbowa, ZUS, pracodawcy, jednostki sektora finansów publicznych, sądy, Policja, KRUS, organy
administracji  publicznej,  kuratorzy  sądowi,  podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą,
przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art.2 pkt 1-8 ustawy z dnia
14.12.2016r. – Prawo oświatowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe

                                Data i podpis klienta…………………………………………………

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ul. Opolska 9 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dział Pieczy Zastępczej
Nr telefonu kontaktowego: 032 43 49 656,

e-mail : dpr@ops.jastrzebie.pl


