Przemyśl, dnia ………………………..
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu adres: ul. Leszczyńskiego 3, adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl, tel. 16 675-21-61 .
	Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@mops.przemysl.pl.
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,             w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze danych w zakresie przyznawania świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz                  archiwizowania powstałej dokumentacji w ramach ww. zadania.
	Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w instrukcji archiwizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu i wynikającej    z ustawy z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach      (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm.).
	Administrator udostępnia Pani/Pana dane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
	Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 
	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
	Podanie danych jest dobrowolne, jale niezbędne, aby administrator mógł rozpatrzyć wniosek.
	Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowane podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.






                                    …………………………………………
                                        (czytelny podpis wnioskodawcy)

