
Klauzula informacyjna dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowych Skalmierzycach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119) - dalej „RODO”, informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Podkockiej 4a. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie 

korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy 

iod.mgops@noweskalmierzyce.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania, pomocy socjalnej,  

zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy przez Administratora na podstawie Kodeksu 

Pracy, Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. w   

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. 

 

4. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych; 

b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan żer przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty medycyny pracy oraz inne 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.  

6. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach 

nie udostępni Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom.   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez okres zgodny z przepisami 

prawa i określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach wprowadzonym Zarządzeniem nr  1/2012 z 

dnia  12 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obowiązkowe, a 

w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu 

podejmowanemu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.   

 

………………………..                  …………………..        …………………………………… 

(miejscowość)              (data)       (czytelny podpis) 

mailto:iod.mgops@noweskalmierzyce.pl

