
MOPS Olecko, ul. Kolejowa 31, tel. 87 520 42 33 mops@mops.olecko.pl 

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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, wobec osób ubiegających się oświadczenia w Miejski Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Olecku informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, 

reprezentowany przez Dyrektora, ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@warmiainkaso.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), na podstawie 

Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. oraz ustawy o pomocy z dnia 12 marca 2022 r. obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). W pozostałych 

przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa; 

 podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. 

podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę 

danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych). 

 upoważnionym pracownikom Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonego celu oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do momentu jej wycofania.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

 sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi 

inaczej ; 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis 

prawa nie stanowi inaczej; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

 odwołania zgody w dowolnym terminie; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

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

7. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje 

metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu 

wskazane w punkcie 3. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie 

jest dobrowolne.  

 

…………………………………………………… 

Podpis osoby, która zapoznała się z informacją/podpis dokumentu elektronicznego 

mailto:iod@warmiainkaso.pl

