Gmina Zabrodzie
zgodna z RODO
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE GOPS W ZWIĄZKU Z PRZEBYWANIEM
W KWARANTANNIE W WYNIKU ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2
Niniejszym zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie. Kontakt do Inspektora ochrony danych:
iod.gopszabrodzie@edukompetencje.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Administratora
wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 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 (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu w szczególności art. 11 ust. 1
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), art. 3 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018
r. poz. 1508 ze zm.), a także stosownymi poleceniami wojewody mazowieckiego wydanymi
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu dane osób otrzymujących
wsparcie GOPS w związku z przebywaniem w kwarantannie w wyniku zagrożenia zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 to: inicjały, adres odbywania kwarantanny, nr telefonu, informacje o
odbywaniu kwarantanny.
4. Powyższe dane zostały przekazane do GOPS przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Wyszkowie.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np.
policja).
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w tym do celów
archiwizacji.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także prawo do skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia przetwarzania przez GOPS
Państwa danych niezgodnie z prawem.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań GOPS tj. wspierania osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb poprzez zapewnienie zaopatrzenia w
niezbędne produkty żywnościowe, sanitarne, leki itp. w czasie odwania kwarantanny w wyniku
zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Bez uzyskania powyższych danych uzyskanie
pomocy jest niemożliwe.
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