Załącznik Nr 01b
do Polityki Ochrony Danych
Osobowych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie
1. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ I KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(jt. Dz. U. 2017 poz. 1769, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (jt. Dz. U. 2017 poz. 882, z późn. zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

2. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2018 poz. 511,
z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2015 poz. 926),
na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 230 poz. 1694, z późn. zm.), na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 Nr 63 poz. 587);
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4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

3. OSOBY OBJĘTE INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(jt. Dz. U. 2017 poz. 1769, z późn. zm.) oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 r. (jt. Dz. U. 2015 poz. 1390);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

4. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA W RAMACH PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz. U. 2018 poz. 998, z późn. zm.);
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4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD"
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2018 poz. 511,
z późn. zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(jt. Dz. U. 2017 poz. 1769, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (jt. Dz. U. 2017 poz. 2198, z późn. zm.);
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4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

7. OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ I STOSUJĄCE PRZEMOC
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(jt. Dz. U. 2017 poz. 1769, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (jt. Dz. U. 2015 poz. 1390);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. NIEBIESKIE KARTY
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011
r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. U. 2011
Nr 209 poz. 1245);
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4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Klauzula Zgody
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (jt. Dz. U. 2018 poz. 917, z późn. zm.);
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / 3 miesiące po rekrutacji;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji,
konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń
socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (jt. Dz. U. 2018 poz. 917,
z późn. zm.) oraz
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych
innym podmiotom;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Medycyna pracy,
b) Komercyjna opieka medyczna,
c) Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe
dla pracowników),
d) Firmy szkoleniowe;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania
zgody;
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

11. ZGODA
NA
PUBLIKACJĘ
(NA WWW I NA FACEBOOKU)

WIZERUNKU

PRACOWNIKA

W

MEDIACH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych/budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Data i podpis .....................

12. KLAUZULA
INFORMACYJNA
ORAZ Z KONTRAHENTAMI

DLA

UMÓW

ZLECEŃ,

UMÓW

O

DZIEŁO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: 50 lat umowy ze składkami ZUS,
5 lat umowy bez składek ZUS;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
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7)
8)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING FIRMOWY

1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.
2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie monitorowanym.
3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 21 dni/do nadpisania.
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych.
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

14. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jt. Dz. U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
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7)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

15. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE SOCJALNE
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (jt. Dz. U 2016 poz. 1828, z późn. zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk
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