Klauzula 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. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, że:
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Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogardzie z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy 3-go
Maja 6.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
ops@nowogard.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może
się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@nowogard.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z rozpatrzeniem wniosku o skorzystanie z
Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz wydaniem decyzji i realizacją
wsparcia, na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o
Funduszu Solidarnościowym.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi
mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie
przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach
wykonawczych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych będzie skutkowało niemożnością przyznania wsparcia.

