Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych:
A) Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ciechanowie z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów, adres e-mail:
kontakt@mopsciechanow.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Ciechanowie
możliwy
jest
pod
nr
tel.
23
6722091,
adres
e-mail:
inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl
3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.
2 lit. b) i art. 10 RODO w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i/lub Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i/lub Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych i/lub Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym i/lub Ustawą z
dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i/lub Ustawą z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z w/w ustaw(realizacji zadań
dotyczących wybranych form świadczeń i/lub uczestnictwa w zajęciach w zależności od
Pani/Pana spraw/sprawy).
4) Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
realizacji w/w celów. Podanie danych kontaktowych, tj. adres e-mail, numer telefonu jest
dobrowolne i umożliwi szybki kontakt z Panią/Panem.
6) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
2. Stronom postępowania administracyjnego,
3. Podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

B) Przez organizacje pozarządowe zamieszczone w wykazie, według wyboru
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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
poniżej przekazuję następujące informacje:
1) Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizacja pozarządowa wg rozdzielnika z
siedzibą w Ciechanowie.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres siedziby i dane kontaktowe administratora podane wg
rozdzielnika.
3) Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e 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.
4) Źródło i kategorie przetwarzanych danych
Pani / Pana dane zostały przekazane organizacji pozarządowej zgodnie z wykazem.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:
- imię i nazwisko,
- dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,
- przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne,
migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby
- powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
5) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na
podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania
końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania
końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.
7) Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich
sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po
upływie okresu, o którym mowa powyżej.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, ani do profilowania.
8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.
Informacja o dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi.

