
KLAUZULA INFORMACYJNA 
pracownicy, osoby korzystające z pomocy społecznej  

o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa – praca zdalna z 
wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych, praca zdalna z wykorzystaniem systemów 

łączności. 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018r. o ochronier danych - informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

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

Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, reprezentowany przez Kierownika Halinę Kłucjasz, 
ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański, adres e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl, 
strona www: www.mgopsnb.pl, tel. 68 327 68 43; 68 327 65 22; 571 310 858;  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, MGOPS w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, na adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl; bezpośrednio lub listownie na adres 
Administratora. 

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, tj.:  

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz pozostałym uregulowaniom 
 prawnym (ustawy, rozporządzenia) w ramach zadań realizowanych przez MGOPS w 
Nowogrodzie Bobrzańskim  

 wypełnieniem obowiązków wynikających z Kodeksu pracy (art. 100 § 1 k.p.) i 
ustawy o pracownikach samorządowych; 

- w związku z art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO: art. 6 ust 1 lit. c, w celu/celach 

wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, 
oraz  
na podstawie art. 9 ust. 2 lit g „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i 
przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 
której dane dotyczą”; 
na podstawie art. 9 ust. 2 lit i  „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i 
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, 
konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności 
tajemnicę zawodową”.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/pana danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 



 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów 
podpisanych z MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. 
przez okres niezbędny do realizacji celu /celów określonych w pkt 3/4), a po tym czasie przez 
okres oraz tylko w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych 
lub historycznych, cele statystyczne lub roszczenia.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 
zastrzeżeniem przepisów prawa, następujące uprawnienia:  
a. prawo dostępu do danych osobowych;  
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; z zastrzeżeniem 

ograniczeń prawnych:  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
f. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa.  
9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane. 
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzib przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
 
 
 

 
 

       

Kierownik 
M-GOPSw Nowogrodzie Bobrzańskim ................................................ 

data i podpis osoby poinformowanej 
 


