
…........................................... Inowrocław, dnia ….........................
(imię i nazwisko)

…...........................................
(adres)

…...........................................

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję,
że:

1)Administratorem  Pani/Pana   danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Inowrocławiu,  przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31;
2)W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych  pod  numerem  telefonu  (052)  356  22  64  lub  adresem  e-mail:
iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit.  c RODO  
w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
5)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;
6)Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  u  Administratora  przez  czas  określony  
w Zarządzeniu Nr  3/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Inowrocławiu  
z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Inowrocławiu,  ostatnio zmienionym
Zarządzeniem Nr 8/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z dnia
26 czerwca 2018 r.
7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia  
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
10)Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

…....................................................................
(data i podpis)
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