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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. Obywatelskiej 4, 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 +48 506 162 166
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,
− realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
− 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, w tym również w ramach realizacji programu i projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. monitorowania, audytu, kontroli
prawidłowości realizowanych programów/projektów).
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 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor MOPS w Kaliszu;
− 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. Obywatelskiej 4, 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 +48 506 162 166 lub adresem
e-mail: 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.

