
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urząd. Unii  Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako
„RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gubinie.  
Dane kontaktowe administratora:

a) Adres: Gdańska 17, 66-620 Gubin 
b) Telefon: 68 45 58 150-159, 109, 260

c) E-mail: mops@gubin.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt.itrs@gmail.com  
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, ustalenia

jego wysokości oraz wypłacenia.  
3. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1

lit.  c   RODO w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym. Dane osobowe
wskazane we wniosku jako dobrowolne, przetwarzane są na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Zgodę taką można w każdym momencie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na
prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celu.
Podanie danych osobowych, wskazanych we wniosku jako dobrowolne nie jest obowiązkowe.

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  celu,  w  jakim  zostały
zgromadzone,  a  po tym czasie  przez  okres  niezbędny  do wypełnienia  obowiązków wynikających  z
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na

zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmioty,  które  wspierają  administratora  przy realizacji  celu,  w tym operatorzy  pocztowi,
banki  oraz  inne  podmioty  świadczące  usługi  dla  Administratora  na  podstawie  zawartych
umów. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  żądania  ich  sprostowania  lub  usunięcia,  

na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa)
W  celu  skorzystania  z  praw,  o  których  mowa  w  pkt  7  ppkt  a)  i  b)  należy  skontaktować  się  z
Administratorem  lub  Inspektorem  Ochrony  Danych,  korzystając  ze  wskazanych  wyżej  danych
kontaktowych.

8. W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  nie  dochodzi  do  wyłącznie  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że
żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz
nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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