1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania
zadań publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli jest Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli z siedzibą w Orli przy ul. Mickiewicza 5.
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz obowiązującej ustawy o
ochronie danych osobowych w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa.
3. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Orli danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres gops@orla.pl lub
operatora pocztowego na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.
4. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego
przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
realizacji tych zadań.
6. Dane osobowe Pana/Pani mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny
niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą
być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych,
instytucjom
świadczącym
usługi
serwisowe,
gwarancyjne
oraz
wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
11. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,

 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z
RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6
ust 1 lit a RODO – Panu/Pani przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
12. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

