
   KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa Danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1,

42 – 500 Będzin. Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych

osobowych   i  sposób  ich  wykorzystywania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wszelkich  dodatkowych

informacji  możecie  Państwo  zasięgnąć  u  Inspektora  Ochrony  Danych  pod  adresem  ido@mops.bedzin.pl ,

telefonicznie: 32 296 21 38 bądź listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania oraz wydanie zaświadczenia o wysokości

przeciętnego miesięcznego dochodu lub innego rozstrzygnięcia w sprawie. Podanie danych osobowych jest konieczne

do  ustalania  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  członka  Pani/Pana  gospodarstwa

domowego,  wydanie  zaświadczenia  lub  innego  rozstrzygnięcia  w  sprawie  i  wynika  m.  in  z  art.  411  

ust.  10o  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony  środowiska,  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z  dnia  

2  października  2020  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  żądania  wydania  zaświadczenia  o   wysokości  przeciętnego

miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia. 

3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres zapisany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym

w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Będzinie  i  innych  obowiązujących  przepisach  prawa  dopóki  istnieje

podstawa prawna przetwarzania danych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

względu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  /jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących

narusza przepisy 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 dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119  z 4.5.2016).

6. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

  ……..………………………………..
                                                                                                                                                                     czytelny podpis osoby informowanej
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