
Klauzula informacyjna RODO skierowana do osób korzystających ze świadczenia usług                          

opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel. (25) 754 11 46. 

2.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl . 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez MGOPS  w celu realizacji Programu „Opieka    

wytchnieniowa” – edycja 2022, w tym rozliczenia i ewaluacji Programu oraz w celu archiwizacji dokumentacji 

Programu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dotyczy Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych;  

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy jest to niezbędne 

do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MOPR w szczególności w zakresie archiwizacji 

dokumentacji po zakończeniu realizacji Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na 

podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)  

oraz obowiązującej w MOPR instrukcji kancelaryjnej; 

3. art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO –  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym. 

4.Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności: Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej . 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty prowadzące rozliczenie i ewaluacje Programu (w szczególności 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody), a także mogą być podmioty, które na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z MGOPS przetwarzają powierzone im Pani/Pana dane 

osobowe w celu realizacji Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.                                                                                                 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 

a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres wskazany w przepisach prawa (w szczególności ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), w tym w obowiązującej w MGOPS 

instrukcji kancelaryjnej. 

7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub 

drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl . 

9.Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11.W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora, 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. 

12.Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

13.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

14.O szczegółach gromadzenia danych osobowych informowani Państwo będziecie przez merytoryczną 

komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie. 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ: 

                                       ………………………………                                    …………………………………… 

                                              Data                                                   Imię i nazwisko 
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