
RODO dla Interesanta  

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez  

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (MGOPS), z siedzibą przy  

ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach 

prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku 

Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii 

Europejskiej od 25 maja 2018 roku. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego RODO: 

Co to jest RODO? RODO to potoczna nazwa rozporządzenia o ochronie danych, czyli przepisu prawa 

stojącego na straży prywatności każdego z nas.  

Są tam określone m. in. zasady, na jakich przetwarzanie danych powinno się 

odbywać i obowiązki tego, kto dane przetwarza oraz prawa tego, kogo dane są 

przetwarzane. 

Kto jest Administratorem 

moich danych osobowych i 

jak się z nim skontaktować? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, reprezentowany 

przez Kierownika MGOPS. Oznacza to, że to MGOPS decyduje o celach, w jakich 

przetwarza dane, określa w jaki sposób to robi oraz odpowiada za ich 

bezpieczeństwo. 

W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z MGOPS 

w Nowej Dębie: 

 listownie: ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba; 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops@nowadeba.pl; 

 telefonicznie: (15) 846 39 94 

lub z Inspektorem Ochrony Danych . 

Jak mogę skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony 

Danych? 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mogą Państwo skontaktować się 

pod adresem email: iod@nowadeba.pl, tel.  15 846 26 71.  

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Krystyna Kłosowska - Szałaj. 

Dlaczego MGOPS  

przetwarza moje dane? 

MGOPS w Nowej Dębie przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić 

działalność, do której został powołany, a jest to m. in.: przyznawanie pomocy 

socjalnej w różnych formach, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

przeciwdziałanie przemocy.  

Dane osobowe przetwarzamy także zatrudniając pracowników, współpracując  

z naszymi kontrahentami, czy promując nasze działania.  

Jakie dane osobowe 

przetwarza MGOPS? 

W zależności od rodzaju sprawy, MGOPS przetwarza różne Państwa dane.  

Są to dane zwykłe, takie jak imię i nazwisko, sytuacja finansowa oraz rodzinna. 

Mogą to być także dane szczególnej kategorii np. te dotyczące zdrowia, a w 
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niektórych przypadkach dane o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. 

Zawsze są to dane minimalne, niezbędne do załatwienia konkretnej sprawy.  

Z reguły zakres pozyskiwanych przez MGOPS danych wynika z obowiązujących 

przepisów. 

Skąd MGOPS w Nowej Dębie 

ma moje dane osobowe? 

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski/podania/skargi złożone do 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.  

 

W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od Państwa, czyli osób, 

których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy i jednostki administracji 

publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskiwania ich danych, chyba że 

przepis szczególny zwalnia MGOPS z tego obowiązku. 

W jakim celu i na jakiej 

podstawie MGOPS w Nowej 

Dębie przetwarza moje dane 

osobowe? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy  

w obszarze zabezpieczenia społecznego w celu:  

 wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i aktów prawa 

miejscowego, np. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawy       

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy        

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

 wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej;  

 realizacji umów, których jesteście Państwo stroną. 

Do przetwarzania Państwa danych osobowych może dochodzić także przy realizacji 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MGOPS, takich jak np. 

promocja działań ośrodka, w tym prowadzenie fanpage. 

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

Komu mogą zostać 

udostępnione moje dane 

osobowe? 

W związku z przetwarzaniem danych, w celach wskazanych powyżej, Państwa 

dane osobowe mogą zostać udostępnione przez MGOPS  

w Nowej Dębie:  

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

 podmiotom, którym na podstawie podpisanych umów powierzono do 

przetwarzania dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,  

w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne  

w zakresie utrzymania i serwisu sytemu komputerowego, podmiotowi 



świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji (są 

to tzw. podmioty przetwarzające, które mogą przetwarzać powierzone im 

dane jedynie na polecenie MGOPS w Nowej Dębie, co należy rozumieć w ten 

sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych 

celach); 

 bankom, podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej, operatorowi 

pocztowemu w związku z dostarczaniem korespondencji; 

 stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań (tylko  

w zakresie prawnie dopuszczalnym). 
 

Czy moje dane osobowe 

będą przekazywane 

do państwa trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej? 

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych 

osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Osoby odwiedzające nasz fanpage uprzedzamy, że Facebook wymienia informacje  

w wymiarze globalnym. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo  

w Zasadach prywatności portalu oraz Załączniku dot. transferu danych. 

Jak długo moje dane 

osobowe będą 

przechowywane 

przez MGOPS? 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  danej 

spraw, a po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

MGOPS dot. archiwizacji. Następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum 

państwowego. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją, w tym okresy 

przechowywania akt w MGOPS w Nowej Dębie określa Zarządzenie nr 18/2016 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie z dnia  

29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji 

kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej Dębie. 

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody – 

będą one przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu, gdy dane były 

niezbędne do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

Jakie uprawnienia 

przysługują mi na gruncie 

RODO w związku 

z przetwarzaniem 

moich danych osobowych? 

Przysługuje Państwu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii (zgodnie 

z art. 15 RODO); 

 żądania sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

 żądania usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z art. 17 RODO), 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), 

 żądania przeniesienia danych (zgodnie z art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO), 

 niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego 

przetwarzania danych, w tym profilowania (zgodnie art. 22 RODO). 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

(zgodnie z art. 7 RODO). 

 

Więcej informacji na temat swoich praw znajdziecie Państwo tutaj: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/1117. 

Do kogo mogę wnieść 

skargę? 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 
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Czy podanie danych 

osobowych jest dobrowolne 

czy obligatoryjne? 

Najczęściej podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie 

danych może być też wymogiem wynikającym z umowy lub stanowić warunek jej 

zawarcia. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości załatwienia konkretnej sprawy, co może nieść dla 

osoby, której dane dotyczą, różnorodne skutki finansowe, prawne  lub/i inne. 

Podanie danych osobowych, których przetwarzanie jest oparte na zgodzie, ma 

charakter dobrowolny.  

Czy  MGOPS podejmuje 

wobec mnie decyzje w 

sposób wyłącznie 

zautomatyzowany? 

Nie będziecie Państwo podlegali decyzjom polegającym wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

  

 


