
                                                                                           

                                          OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art.  13 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):

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Kutnie,  ul. Warszawskie Przedmieście  10a,  99-300 Kutno zwanym dalej
MOPS w Kutnie.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych :  iod@mops.kutno.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie:
- art. 5 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. c, d, e, art. 6 ust. 3 lit. b, art. 9 ust.2 lit. b, f, j ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- art 6 ust.1 i 2, art. 9 c ust. 1, art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021, poz. 1249)
-Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011  r.  w  sprawie  procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U z 2011 r. poz. 1245)
-art.25 i 26 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na
ich przetwarzanie; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i  przechowywane przez okres
odpowiednio:

a) prowadzenia postępowania w procedurze „Niebieskie Karty” zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 10 lat,

b)  wykonywania  zadań  określonych  w  gminnym  programie  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 25 lat.

4)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:  zespoły interdyscyplinarne,  placówki
oświatowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki
wsparcia dla osób doznających przemocy,  miejska komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych.

5)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu .Nie posiada Pani/Pan prawa do
przenoszenia danych, gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a), ani art. 9 ust.2 lit. a) RODO ani na podstawie umowy o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, ani przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Nie posiada Pani/Pan prawa do usunięcia danych (art.17 ust 2 lit b i d) RODO).

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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7)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie odmowa udzielenia wsparcia.

8) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji- nie dotyczy.


