Zintegrowane usługi
dla dzieci
Dział opieki społecznej ds. dzieci
Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania
Państwa danych, mogą Państwo złożyć skargę do Biura
Komisarza ds. Informacji (Information Commissioners Office),
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Mogą Państwo także zapoznać się ze stroną Komisarza ds.
Informacji pod adresem https://ico.org.uk/your-data-matters/
Więcej informacji na temat ww. praw można znaleźć w naszym
szczegółowym oświadczeniu nt. prywatności na stronie
http://www.nottinghamcity.gov.uk/privacy-statement/

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE
PRYWATNOŚCI
W Dziale opieki społecznej ds. dzieci pracuje
wiele różnych zespołów:
 Oddział ds. dzieci i rodzin (Children &
Families Direct)
 Zespoły dyżurne ds. opieki nad
dziećmi (Children’s Duty Teams)
 Zespoły terenowe (Fieldwork Teams)
 Zespoły ds. dzieci objętych opieką
(Children in Care Teams)
 Zespoły ds. dzieci opuszczających
placówkę opiekuńczą (Leaving Care
Teams)
Dział zapewnia podejście do całej
rodziny i oferuje odpowiednie
wsparcie we właściwym czasie, aby
promować bezpieczeństwo i
dobrostan dzieci i młodzieży.
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Pracownicy opieki społecznej (w tym doradcy osobiści) wykorzystują
Państwa dane w celu przeprowadzenia ocen, zapewnienia wsparcia
oraz by wpłynąć na sposób, w jaki pracujemy z dziećmi w potrzebie.
Dotyczy to dzieci potrzebujących ochrony i/lub zakwaterowania ze strony
władz lokalnych, zgodnie z Ustawą o dzieciach z 1989 roku lub dzieci
opuszczających placówkę opiekuńczą, zgodnie z Ustawą o dzieciach
(opuszczających placówkę opiekuńczą) z 2000 roku.

W niektórych przypadkach przekazane informacje mogą zostać
również wykorzystane do innych działań Rady. Szczegóły dot. tych
działań oraz stosowną podstawę prawną znajdą Państwo na stronie
http://www.nottinghamcity.gov.uk/privacy-statement/

Podstawa prawna, zgodnie z którą Rada wykorzystuje w tym celu dane
osobowe zakłada, że ich użycie jest konieczne do wykonania zadania
przez Radę w interesie publicznym lub do sprawowania oficjalnej władzy
nadanej Radzie.

Urzędnikiem ds. ochrony danych osobowych jest Naomi Matthews. Z
urzędnikiem ds. ochrony danych osobowych można się
skontaktować pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub na
adres e-mail: data.protection@nottinghamcity.gov.uk

Przekazane przez Państwa informacje mogą zawierać kilka kategorii
specjalnych danych osobowych, na przykład pochodzenie etniczne lub
rasowe, zdrowie lub orientacja seksualna. Zbieramy również dane o
karalności, w związku z czym podejmujemy specjalne środki ochronne.
Informacje z tych kategorii są wykorzystywane przez Radę z
założeniem, iż ich użycie jest niezbędne ze względu na znaczący interes
publiczny oraz zgodne z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
z 2018 r. i innego mającego zastosowanie ustawodawstwa, np. Ustawy
o dzieciach z 1989 roku.
Byśmy mogli wykonywać naszą pracę i skutecznie świadczyć usługi,
potrzebujemy pewnych informacji. Przekazane przez Państwa
informacje przechowujemy tak długo, jak są potrzebne do zarządzania
Państwa sprawą lub zapewnienia wysokiej jakości współpracy z
Państwem. Zależnie od Państwa zaangażowania, może to być nawet 25
lat po zakończeniu pracy z Państwem.
Przekazane przez Państwa informacje mogą także zostać przekazane
naszym partnerom (np. służbie zdrowia, kuratorium oświaty, policji) w
przypadkach, gdy wynika to z naszego prawnego obowiązku ochrony
dziecka lub powołania wokół niego zespołu interdyscyplinarnego w celu
promowania dobrostanu osoby nieletniej.

Administratorem danych jest Rada Miasta Nottingham, Loxley
House, Station Street, Nottingham NG2 3NG.

Nowe prawo dot. ochrony danych osobowych, znane jako RODO
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), gwarantuje
następujące prawa:

•

Prawo do uzyskania kopii swoich danych

•

Prawo do sprostowania niepoprawnych danych osobowych

•

Prawo do usunięcia swoich danych (znane jako „prawo do bycia
zapomnianym”)

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania (w niektórych
przypadkach)

•

Prawo do przenoszenia danych do innego dostawcy (w
niektórych przypadkach)

•

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w niektórych
przypadkach

•

Prawo dotyczące automatycznego podejmowania decyzji oraz
profilowania

