
Informacja Administratora Danych 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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) informuję się, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Ośrodek jest: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, 
ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów, 
tel. 84 696 55 60, e-mail: hrubieszow@ops.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@hrubieszow.ops.pl, bądź 
korespondencję tradycyjną kierowaną na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

 w celu i w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa 
i należącego do zadań Administratora, 

 na podstawie wcześniej dobrowolnie udzielonej przez osobę zgody – w zakresie i celu określonym 
w treści zgody – w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym, 

 w celu realizacji zawartych umów (w tym umów o powierzenie przetwarzania), których stroną są osoby 
których dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; 

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów; 
5. Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których te dane dotyczą, wnioskodawców, osób trzecich oraz 

innych instytucji w związku z realizacją powyższych celów i wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa; 

6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem umowy na 
powierzenie przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państw 
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym); 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania z uwzględnieniem wymaganego prawem okresu archiwizacji danych; 

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania, sprostowania, 

 w przypadkach przewidzianych prawem, do usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz do przenoszenia danych, 

 do ograniczenia przetwarzania, 

 do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub wynikać z obowiązku podania danych, na podstawie 
przepisów prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie 
spełnieniem żądań osoby, przez Administratora; 

11. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


