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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO)
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (dalej: MOPS w Kaliszu).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu z siedzibą przy ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, (nr tel.: +48 (62) 757 45
10), adres e-mail: sekretariat@mops- kalisz.pl
2. W MOPS w Kaliszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: +48 (62) 757 45 10 lub +48 506 162 147 lub adresem
e-mail: sekretariat@mops- kalisz.pl
3. MOPS w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
− umożliwienia interesariuszom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych
przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
− zapewnienie możliwości realizacji zadań wynikających z zapisów statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
− zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i informacji w MOPS w Kaliszu poprzez
monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
− dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
− obsługi procesów rekrutacji i zatrudnienia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez MOPS w Kaliszu, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
− dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
− sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
− ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPS w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
(Administrator Danych Osobowych w MOPS Kalisz)
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OBIEKT MONITOROWANY
Zgodnie z art. 13 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, iż:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu z siedzibą przy ul. Granicznej 1, 62-800 Kalisz, (nr tel.: +48 (62) 757 45 10),
adres e-mail: sekretariat@mops-kalisz.pl
W MOPS w Kaliszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: +48 (62) 757 45 10 lub +48 506 162 147 lub adresem email: sekretariat@mops- kalisz.pl
Monitoring służy zabezpieczeniu osób, mienia i informacji znajdujących się na terenie
monitorowanym (podst. prawna art. 22² kodeksu pracy Dz.U.2018 917 z dnia 2018.05.16)
Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie siedmiu dni,
a następnie automatycznie kasowane.
Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
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МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В КАЛІШІ
У зв'язку з набранням чинності з 25 травня 2018 р. Розпорядження Европейського Парламенту
та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних та про вільний рух таких даних 25 травня 2018 року, а також скасування
Директиви 95/46 ЕС (Загальний регламент про захист даних: RODO), повідомляємо, що
відповідно до ст.13 RODO з 25 травня 2018 року ви матимете право на такі права, пов'язані з
обробкою Центру соціального забезпечення в Каліші (далі: МOPS у Каліші).
1. Адміністратором ваших данных особових є директор міського центру соціального захисту в
Каліші з місцезнаходженням за адресою: ul. Graniczna 1, 62-800 Каліш, ( тел.: +48 (62) 757 45 10),
e-mail: sekretariat@mops- kalisz.pl
2. У Mіському центрі соціального захисту в Каліші призначено інспектора із захисту даних, з
яким можна сконтактувати за номерами телефонів: +48 (62) 757 45 10, +48 506 162 147, або
електронною поштою e-mail: sekretariat@mops- kalisz.pl
3. Міський центр соціального захисту в Каліші може обробляти ваші персональні дані з метою:
− уможливлення зацікавленим сторонам реалізації їх прав та обов'язків передбачених
положеннями чинного законодавства;
− забезпечення можливості виконання завдань, передбачених статутом Міського центру
соціального захисту в Каліші;
− забезпечення безпеки людей, майна та інформації шляхом моніторингу зі збереженням
конфіденційності та гідності людей;
− забезпечення організації новими матеріальними ресурсами та послугами;
− координація в процесах рекрутації та працевлаштування.
4. У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених у пункті 3, ваші персональні дані можуть
передаватися іншим одержувачам, або категоріям одержувачів. Натомість, одержувачами
ваших персональних даних можуть бути виключно уповноважені особи, і лише в обґрунтованих
випадках та на підставі відповідних законодавчих положень.
5. Ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі законодавчих положень, протягом
періоду, необхідного для досягнення цілей обробки, зазначених в пункті 3, але не менше, ніж
на строк, визначений положеннями про архівну справу.
6. У зв'язку з обробкою ваших даних MOPS у Каліші Ваших особових даних, ви маєте право:
- доступу до їх змісту відповідно до ст. 15;
- виправлення даних відповідно до ст. 16 RODO;
- обмеження обробки даних відповідно до ст. 18 RODO.
7. У випадку, якщо обробка особових даних MOPS у Каліші Призвела до порушення положень
RODO, ви маєте право подати скаргу до інспектора із захисту даних.

Політикa інформаційної безпеки в Міському центрі соціального захисту в Каліші

Директор Міського центру соціального захисту в Каліші
(Адміністратор особових даних в MOPS Kaліш)

Політикa інформаційної безпеки в Міському центрі соціального захисту в Каліші
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МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В КАЛІШІ
ВЕДЕТЬСЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від
27 квітня 2016 року у справі охорони фізичних осіб у зв'язку з обробкої персональних даних та
вільним обігом таких даних, а також скасування Директиви
95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних) повідомляю, що:
1. Адміністратором ваших персональних даних є директор Міського центру соціального захисту
в Каліші з місцезнаходженням: вул. Graniczna 1, 62-800 Каліш, (номер телефону: +48 (62) 757 45
10), адреса електронної пошти: sekretariat@mops-kalisz.pl
2. У міському центрі соціального захисту в Каліші призначено інспектора із захисту даних.
Зв'язатися з ним можна за номером телефону: +48 (62) 757 45 10, +48 506 162 147, або
електронною поштою: sekretariat @ mops- kalisz.pl
3. Відеоспостереження використовується задля забезпечення безпеки людей, майна та
інформації в приміщеннях центру (правова основа ст. 22² КЗпП, Законодавчий журнал 2018 917
від 16.05.2018).
4. Записи з камер відеоспостережень зберігаються максимум сім днів, після чого автоматично
видалятимуться.
5. Відео, яке міститиме ваші персональні дані, обробляються лише для цілей, передбачених
статутом центру.
6. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути лише уповноважені особи на підставі
законодавчих положень.

