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Ochrona danych osobowych 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – 

Rozporządzenie 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 (zwane dalej RODO). 

Poniżej znajdą Państwo opis zasad zgodnie, z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (zwanym dalej Ośrodkiem) 

oraz informacje o przysługujących Państwu prawach. 

Administrator danych 

Administratorem danych jest podmiot, który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.  

Administratorem danych przetwarzanych w tutejszym Ośrodku mogą być: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z siedzibą w Siemianowicach 

Śląskich przy ul. Szkolnej 17; 

• Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy 

ul. Szkolnej 17; 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 

Poniższe informacje dotyczą sytuacji, gdy administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 

w Siemianowicach Śląskich. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich 

przetwarzania. Taką podstawę stanowi najczęściej: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) wraz z aktami 

wykonawczymi; 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 697) wraz z aktami wykonawczymi; 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2017 r. poz. 

1257) 

Czas przechowywania danych 

Czas, przez który przechowujemy Państwa dane wynika z odrębnych przepisów prawa. 

Udostępnianie danych 

Państwa dane osobowe, będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy: 
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• obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa (np. gdy sąd lub policja wystąpią 

z wnioskiem o udostępnienie danych); 

• wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, wówczas udostępnimy je zgodnie z zakresem 

objętym zgodą; 

• są one przedmiotem umowy powierzenia zawartej między Ośrodkiem a podmiotem 

przetwarzającym. 

Podmiot przetwarzający 

Podmiotem przetwarzającym jest podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane wyłącznie na polecenie Ośrodka i w zakresie 

przewidzianym w umowie. Umowa określa również obowiązki podmiotu przetwarzającego i daje 

gwarancję, że przetwarza on Państwa dane z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. 

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy 

RODO daje osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z szeregu przysługujących 

im praw. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące tych praw oraz sytuacje, gdy nie będą one 

przysługiwały. 

Aby skorzystać z przysługujących praw mogą Państwo: 

• zwrócić się do pracownika Ośrodka, który przekaże Państwa wniosek do odpowiedniej osoby; 

• złożyć wniosek w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

ePUAP; 

• złożyć wniosek drogą pocztową; 

• złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej – wówczas Ośrodek będzie musiał 

najpierw potwierdzić Państwa tożsamość i może poprosić o złożenie wniosku inną drogą lub 

o osobistą wizytę. 

Prawo dostępu do swoich danych 

Każdy kto zwróci się do Ośrodka z takim żądaniem, otrzyma informację czy Ośrodek przetwarza 

jego dane osobowe oraz: 

• jaki jest cel przetwarzania tych danych; 

• jakie są ich kategorie; 

• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 

• przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu; 

• jakie prawa mu przysługują; 

• informację o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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Mają Państwo również prawo otrzymać kopię Państwa danych. Pierwszą bezpłatnie, za każdą kolejną 

Ośrodek pobierze opłatę. 

Ze względu na dużą ilość przetwarzanych danych, Ośrodek może poprosić Państwa o sprecyzowanie, 

których danych dotyczy wniosek oraz o udzielenie dodatkowych informacji pozwalających na 

wyszukanie tych danych. 

W sytuacji, gdy prawo nakazuje zachowanie danych w tajemnicy lub ich udostępnienie może 

wpłynąć negatywnie na prawa innych osób, Ośrodek odmówi przekazania Państwu tych informacji. 

Prawo do sprostowania danych 

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia 

lub uzupełnienia. 

Aby skorzystać z prawa do sprostowania danych mogą Państwo zwrócić się do pracownika, który 

prowadzi Państwa sprawę. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Ośrodek ma obowiązek przechowywać dane dotyczące przyznanej pomocy oraz wypłacanych 

świadczeń przez okres wynikający z przepisów prawa i w tym okresie nie możecie Państwo żądać 

usunięcia swoich danych przez Ośrodek. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Prawo to przysługuje Państwu wtedy, gdy: 

• kwestionują Państwo prawidłowość danych, wówczas Ośrodek ograniczy przetwarzanie na czas 

niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych; 

• uznają Państwo, że Ośrodek przetwarza dane z naruszeniem prawa, sprzeciwiając się jednocześnie 

usunięciu danych, 

• Ośrodek chciałby usunąć Państwa dane, ponieważ nie są mu one już potrzebne, ale potrzebne są 

one Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wówczas Ośrodek poprosi Państwa 

o wykazanie, że rzeczywiście są one niezbędne w takim celu. 

• wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub 

prawnie uzasadnionych interesach, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Ośrodka są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe Ośrodek będzie 

przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, 
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dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

Z prawa tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego 

ograniczenie. 

Prawo do przenoszenia danych 

Z prawa tego możecie Państwo skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach 

informatycznych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. 

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

Prawo do sprzeciwu 

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  

Sprzeciw może wnieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo 

sprzeciw wobec przetwarzania danych, Ośrodek poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej 

podstawą tego sprzeciwu. 

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw w sytuacji, gdy prawo to Państwu nie przysługuje, Ośrodek 

poinformuje Państwa, że nie może uwzględnić sprzeciwu. 

Wycofanie zgody 

W sytuacji, gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, może być ona w dowolnym 

momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. 

Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją 

wyrazili. 

Prawo do złożenia skargi 

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 
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Dodatkowych informacji udzieli Państwu Inspektor ochrony danych. 

 


