1.

tożsamość i dane kontaktowe
administratora

2.

dane
kontaktowe
ochrony danych

3.

cele
przetwarzania
osobowych

4.

podstawy prawne przetwarzania

5.

informacje o odbiorcach danych
osobowych lub o kategoriach
odbiorców, jeżeli istnieją

6.

inspektora

danych

okres, przez który dane osobowe
będą przechowywane, a gdy nie
jest
to
możliwe,
kryteria
ustalania tego okresu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we
Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 6.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
można
się
skontaktować
za
pomocą
email:
iodo@mops.wroclaw.pl, lub listownie na adres: Wrocław
53-611, ul. Strzegomska 6.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
ubieganie się o przyznanie dotacji oraz realizacja
obowiązków wynikających z zawarcia umowy
dotacyjnej,
dochodzenie
należności,
zarchiwizowanie
sprawy
(przekazanie
dokumentów sprawy do archiwum).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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)
(tj.
przetwarzanie
danych
osobowych
jest
niezbędne
dla
wypełnienia
prawnego
obowiązku
ciążącego
na
administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi
określonymi w prawie krajowym:
 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
 ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
zlecanych
fundacjom
i
organizacjom pozarządowym
 ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
udostępniane,
podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych
na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży
IT, usług prawniczych, archiwizowania), a także innym
podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
a w szczególności innym jednostkom pomocy
społecznej,
Gminie
Wrocław,
Archiwum
Państwowemu Oddział we Wrocławiu, Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8,
50-304 Wrocław, Sygnity SA, ul. F. Klimczaka 1, 02-797
Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania
celu ich przetwarzania.
Według
Jednolitego
Rzeczowego
Wykazu
Akt
przechowywane są przez okres 5 lat licząc od początku
roku, następującego po roku w którym realizowane było
zadanie publiczne.

Następnie
Archiwum
Państwowe
po
ekspertyzie
dokumentów
może
podjąć
decyzję
o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię
A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
MOPS we Wrocławiu przez 25 lat, a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.
7.

informacje o przysługujących
osobie, której dane dotyczą
prawach

8.

informacje o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego

9.

informacje, czy podanie danych
osobowych
jest
wymogiem
ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz
czy osoba, której dane dotyczą,
jest zobowiązana do ich podania
i
jakie
są
ewentualne
konsekwencje
niepodania
danych

10. inne

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych
oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych
danych, w przypadku ustania celu, dla którego były
przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193)
przy ul. Stawki 2].
Podanie danych osobowych jest konieczne
do
przyznania dotacji oraz realizacja obowiązków
wynikających z zawarcia umowy dotacyjnej,
dochodzenie należności, zarchiwizowanie sprawy
i wynika m. in z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie
będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

