
Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3, tel.: 16 – 675-21-61 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Przemyślu możliwy jest pod adresem email: iod@mops.przemysl.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do zasiłku 

pielęgnacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO) oraz wypełnienia obowiązków w dziedzinie  zabezpieczenia społecznego  

i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy nie są już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy przetwarzane są niezgodnie z 

prawem oraz ograniczenia przetwarzania.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul . Stawki 2. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. 

przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 

Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, 

adresu e-mail). 

10. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych 

dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


