
Bieruń, dnia…………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, Dyrektor MOPS w Bieruniu informuje, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, 

z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul Wł. Jagiełły 1, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

e-mail iod@mops.bierun.pl, tel. 32 216 21 76 wew. 140. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

Start” w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celu uzyskania świadczeń 

„Dobry Start”, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń, ich weryfikacji 

i realizacji.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty przetwarzające z którymi, Administrator danych podpisał umowę powierzenia. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne 

do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane a następnie do celów archiwalnych w interesie 

publicznym. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, 

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO.   

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy 

bez rozpatrzenia. 

Zapoznałem/ zapoznałam się z powyższą klauzulą 

 

………………………………………………………… 

      czytelny podpis  

http://pomoc3.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html

