Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów;



inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest
Pan Jerzy Jaśkiewicz, e-mail: iod@mopsbelchatow.pl, tel. 44 635 28 98;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej
wykonania.



podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):
o

konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,

o

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym
podatkowych.



Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność
udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom
zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS, w szczególności: podmiotom
administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi
transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników
elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie
na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać
jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych
danych we własnych celach;



Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;



Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających
z kodeksu cywilnego. Natomiast Pani/Pana listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie
których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty będziemy przechowywać przez okres 10
lat, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 roku, bądź w sytuacji gdy został złożony do ZUS
raport informacyjny. W stosunku do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, co do których
nie został złożony do ZUS ww. raport będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 50 lat,
licząc od
od dnia zakończenia realizacji umowy;



podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie skutkuje odmową dokonania czynności prawnej;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;



posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
o

prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
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o

prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,

o

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

o

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora (tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych,
które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

o

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

