
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM 
OBJĘTYM KWARANTANNĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa; e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl, tel/fax: 17 
2271 133 / 17 2271 487 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 
poprzez email: iod@mgops.kolbuszowa.pl, pisemnie na adres Administratora lub osobiście  
w siedzibie Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 1, 2 lit. b 
Rozporządzenia Art. 6 ust. 1 lit. c „Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, 
gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”; 
art. 9 ust. 2 lit. b „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem 
państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego 
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane 
dotyczą” Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy osobom objętym 
kwarantanną wz. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką 
oraz zwalczania skutków COVID-19, w szczególności w ramach POPŻ 2014-2020, bądź na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty dystrybuujące pomoc osobom objętym 
kwarantanną, organy kontroli. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Kolbuszowej przez okres wymagalny i zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo  dostępu do Pana/Pani danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania jeżeli są nieprawidłowe, uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym 
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, prawo ograniczenia przetwarzania, oraz prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych oparte 
jest wyłącznie na Pana/Pani zgodzie. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 
przepisy  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). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz przetwarzanie ich jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wsparcia, o którym 
mowa w ust. 4 niniejszej Informacji. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też w formie 
profilowania. 

 

mailto:mgopskolbuszowa@gmail.com
mailto:iod@mgops.kolbuszowa.pl

