
Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej 

(ogólna) 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania 
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80 ,e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez OPS w Łabowej – na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO, a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na 
podstawie art. 9 RODO, z kolei w przypadku przetwarzania danych o karalności na podstawie 
art. 10 RODO, w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako 
na organie administracji publicznej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji 
umów zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji 
umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w 
przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to 
w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres e-mail lub numer 
telefonu.  

4. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit a), RODO, tj. przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, osoba której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 
poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPS w 
Łabowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez OPS celu 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.  

5. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 6 niniejszej 
klauzuli.  

6. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS w Łabowej danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), 
ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), 
ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie 
art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie 
istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.  

8. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej. Następnie 
podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.  
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

11. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Łabowej 

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80 ,e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
• niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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 zwanym 
dalej „RODO"; 

• na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych dla celów rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• na podstawie przepisów prawa art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy. 
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie określonym 

przepisami prawa – art. 22¹§1 ustawy kodeks pracy czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę 
urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 

7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej nie udostępni Pani/Pana danych osobowych 
innym podmiotom. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do 
należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres trwania rekrutacji 
lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od 
dnia złożenia przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną usunięte. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 

10. Nie powierzyliśmy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podmiotom przetwarzającym 
(procesorom ). 
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11.  Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej 

 (w związku z zawieraniem umów z kontrahentami) 
 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez OPS w Łabowej zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) jako niezbędny 
warunek realizacji umowy.  

4. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszej 
klauzuli.  

5. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej. 
Następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu 
przechowywania.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

10. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 
Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej 

(Pomoc społeczna) 
 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych  
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust 2 lit. b) RODO, z kolei w przypadku przetwarzania 
danych o karalności na podstawie art. 10 RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie przepisów:  
a) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 
z późn. zm.),  
b) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Jedn. 
tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);  
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)  

4. Podawanie przez klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej, danych osobowych jest 
obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot 
przetwarzający będzie niemożliwa.  

5. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit a), RODO, tj. przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, osoba której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 
poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPS w 
Łabowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez OPS celu 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.  

6. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej 
klauzuli.  

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej. Następnie 
podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

12. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

13.  Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 
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Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej 
 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) niezbędnym do realizacji łączącej nas 
umowy zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO), b) wypełnienia obowiązków, zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków 
podatkowo- rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), np. w celach podatkowych; c) na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO 
gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie : imię i 
nazwisko, nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP 
,numer rachunku bankowego oraz adres e - mail lub telefon.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 
ZUS, Banki, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające 
przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych 
dla oprogramowania komputerowego.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej cały czas, przez okres który 
umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków 
podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie 
tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

10. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
Klauzula informacyjna dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łabowej (Świadczenia rodzinne) 
 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych  
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust 2 lit. b) RODO, z kolei w przypadku przetwarzania 
danych o karalności na podstawie art. 10 RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie: - realizacji 
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).  

4. Podawanie przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej, danych osobowych jest 
obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot 
przetwarzający będzie niemożliwa.  

5. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit a), RODO, tj. przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, osoba której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 
poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPS w 
Łabowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez MOPS celu 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.  

6. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej 
klauzuli.  

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej Następnie 
podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

12. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

13. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łabowej (Świadczenie wychowawcze) 
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Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust 2 lit. b) RODO, z kolei w przypadku przetwarzania 
danych o karalności na podstawie art. 10 RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie: - realizacji 
zadań dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego (500+), na podstawie przepisów 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1851 z poźn. zm.)  

4. Podawanie przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej, danych osobowych jest 
obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot 
przetwarzający będzie niemożliwa.  

5. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit a), RODO, tj. przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, osoba której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 
poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPS w 
Łabowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez OPS celu 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. 

6. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej 
klauzuli.  

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej Następnie 
podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

12. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
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w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

13. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej 
 (Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) 

 
Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, 33-
336 Łabowa, Łabowa 38 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Kontakt z Administratorem: tel. 18-414-24-80, e-mail: ops@labowa.pl  

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się 
można na adres e-mail: iod@labowa.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust 2 lit. b) RODO, z kolei w przypadku przetwarzania 
danych o karalności na podstawie art. 10 RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie: - realizacji 
zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.).  

4. Podawanie przez klientów o Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej, danych osobowych jest 
obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot 
przetwarzający będzie niemożliwa.  

5. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku przetwarzania 
danych wrażliwych: na podstawie art. 9 ust. 2 lit a), RODO, tj. przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody, osoba której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie 
poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPS w 
Łabowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez OPS w celu 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. 

6. Zbierane i przetwarzane przez OPS w Łabowej dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej 
klauzuli.  

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na 
podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na 
podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na 
podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw 
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez OPS w Łabowej przez czas niezbędny do realizacji zadań 
określonych w pkt. 3 niniejszej klauzuli, a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z 
przepisami prawa i określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działań składnicy akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łabowej. Następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego 
okresu przechowywania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

12. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, oraz podmiot 
świadczący usługi prawne.  

13. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

 
 


