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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z realizacją obowiązków prawnych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Centrum Usług Społecznych 

w Myślenicach informuje, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań CUS. 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 

Myślenice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa 

praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod 

adresem poczty elektronicznej: iodo@cusmyslenice.pl, lub pod nr telefonu: 12 272 19 98.  

Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a prawny obowiązek wynika przede wszystkim z: 

a. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych z dnia 19 lipca 2019r 
b. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 
c. Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  
d. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. 
e. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.  
f. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. 
g. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  
h. Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.  
i. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.  
j. Ustawa o Prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. 
k. Innych zadań objętych Statutem CUS 

 

– przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ustawę. Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji 

zadań przez administratora, który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach.  

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora oraz podmioty zewnętrzne realizujące zadania 

publiczne na zlecenie administratora i zatrudniane przez te podmioty osoby. W zakresie przewidzianym w przepisach 

prawa mogą nimi być także organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne. 

W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie przysługuje 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.  
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Pani/Pan 

                                                                                                  ………………..…….………………………... 

                                                                                                    ………………..…….……………………….... 
 

Informacja 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż Pani/Pana dane osobowe są 

przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z : 

 

Usługami Społecznymi CUS, 

Świadczeniami z pomocy społecznej, 

Świadczeniami rodzinnymi/lub wychowawczymi (500+), 

Świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów, 

Stypendiami szkolnymi, 

Kartą Dużej Rodziny, 

Dodatkami mieszkaniowymi/lub energetycznych, 

Realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  

Inne (wymienić jakie):…………………………………………………………………………….. 
 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice. We wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem 

poczty elektronicznej: iodo@cusmyslenice.pl lub pod nr telefonu 12 272 19 98. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a 

prawny obowiązek wynika z: 

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych z dnia 19 lipca 2019r.  

Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r 

Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  

Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. 

Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.  

Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.  

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.  

Ustawa o Prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 

2003r. 

Inna (wymienić jaka):……………………………………..………………………………………………………….. 

Przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ustawę Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji zadań przez administratora, 

który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach. 

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora oraz podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na zlecenie 

administratora i zatrudniane przez te podmioty osoby. W zakresie przewidzianym w przepisach prawa mogą nimi być także organy 

administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne. W zakresie, w jakim nie umożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę 

przetwarzania stronie przysługuje prawo do żądani dostępu do sowich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Strona ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. 
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                                                                                      ………………..…….……………………….... 
                                                                                                     Podpis 


