Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Udostępnianie informacji publicznej
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów;



administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@mopsbelchatow.pl lub telefonicznie - 44 635 28 98;



administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku w zakresie
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej;



podanie przez Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić rozpoznanie wniosku udostępnienie informacji publicznej;



podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
MOPS będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce;



Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa;



w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami
RODO;



administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych;



ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym również profilowane.

