
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH  

PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE,  

 

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) informuję, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze  

przy al. Jana Pawła II 7. 

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@mops.jelenia-gora.pl. 

3. Dane będą przetwarzane w na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e, c oraz art. 9 ust. 1 lit. c, g 

Rozporządzenia UE 2016/679 w celu przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 

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

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4. Dane przekazane lub uzyskane przez tutejszy Ośrodek w oparciu o przepisy powyższych 

ustaw mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań określonych  

w statucie jednostki wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 lub na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom 

zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratorowi. 

5. Dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów obowiązującego prawa. 

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce  

do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani,  

że przetwarzanie w tutejszym Ośrodku przekazanych danych odbywa się w sposób 

naruszający przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku. 

9. Administrator informuje także, że podejmowane decyzje nie odbywają się w sposób 

zautomatyzowany tj. nie podlegają profilowaniu. 

10. Podanie przez Pana\Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania administracyjnego i wydania stosownej decyzji albo zawarcia umowy. 

 

 

 

 

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

               (podpis) 
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