Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczawnicy – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 10 66, email:
mopsszczawnica@pro.onet.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@mgops.org.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pn. transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym
osób niepełnosprawnych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
•

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

•

art. 9 ust. 2 lit. i) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego;

•

art. 11h ust. 1, 4, 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – polecenie Wojewody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaangażowane w pomoc przy
realizacji celu określonego w pkt 3 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt 3 celu, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikające z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych
osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu określonego w
pkt 3.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

