
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.  Urz.  UE  L  119
z 04.05.2016),  zwanego  dalej  RODO,  informuję,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych
osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śląskich,  41-100
Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

Z  Inspektorem ochrony  danych  można  skontaktować  się  pod  podanym  numerem
telefonu 32/765 62 34 oraz adresem e-mail iod@mops.siemianowice.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2   lit. b RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane   w związku  z  przeprowadzeniem ogłoszonego
otwartego konkursu ofert  na realizację  w 2020 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej,
polegającego  na  sporządzaniu  i   wydawaniu  gorących  posiłków  dla  podopiecznych
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śląskich  z  uwzględnieniem
zorganizowania   uroczystych   posiłków  w  formie  śniadania  wielkanocnego  oraz  kolacji
wigilijnej na podstawie  ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  i
wolontariacie (t. j.  DZ.U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
wraz  z  aktami  wykonawczymi  oraz  Jednolitym  Rzeczowym  Wykazie  Akt  dla  Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śląskich  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do
Zarządzenia  nr  OR.01142-36/2010  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Siemianowicach  Śląskich  oraz  Załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  nr  ORP.1020-43/2015
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

W przypadku  stwierdzenia,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
RODO, ma Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej  a  także  nie  będą  przedmiotem  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji.


