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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz realizacją zadań  

z zakresu zabezpieczenia społecznego i usług społecznych 

 

W wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (znanego jako RODO) Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje:  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, 

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice (dalej: CUS).  

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych osobowych Pawłem Wuwrem pod adresem poczty elektronicznej: 

iodo@cusmyslenice.pl, lub pod nr telefonu: 537 999 166.  

 Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia zgodnie z prawem postępowania administracyjnego lub 

realizacji innych obowiązków nałożonych ustawą. 

 Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. Podstawę przetwarzania danych tzw. „wrażliwych” stanowi 

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, co jest przewidziane prawem 

państwa członkowskiego przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą, co stanowi przesłankę legalizacyjną z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.  

 Dane te przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie dotyczącej danego świadczenia, a w razie braku 

szczególnej regulacji – przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt sporządzonym zgodnie 

z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne realizujące zadania na zlecenie administratora 

i świadczące na jego rzecz usługi (np. w zakresie serwisowania systemów informatycznych, poradnictwa 

prawnego). 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. 

 Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.  

 

Szczegółowych informacji, zwłaszcza o podstawach przetwarzania i okresie przechowywania danych, udziela 

inspektor ochrony danych. 
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