KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowany przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Siedziba Administratora Danych Osobowych: 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5 A.
Tel. (22) 750-33-08 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
2. Inspektor Ochrony Danych – Joanna Lange-Wrochna, kontakt: telefoniczny (22) 750-33-08 w. 32,
e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
3. Pani, Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z zapisów:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r.1915)
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
3) Uchwały Nr 648/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gmin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego. z dn. 6 listopada 2012r. poz. 7362 ze zm.)
4.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia procedury
przyznania stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia oraz
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom dostarczającym administratorowi
obsługi informatycznej lub prawnej.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
możliwości ich aktualizacji, uzupełniania, sprostowaniajak również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychjeżeli uważa, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Z informacją zapoznałam/em się w dniu……….… ………..……….………………….………….……… .…….………………
Imię i nazwisko
podpis

