
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
Szanowni Państwo, 
W związku z Rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora  
z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl, 
c) telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez MOPS inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl, tel. (17) 853-39-27. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPS: 

 dla prowadzonych postępowań zmierzających do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych, jak również do 

weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, 

 oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na podstawie przepisów prawa: 
art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz 
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy ścigania, organy kontrolujące, organy 
administracji publicznej 

 podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) m.in. w ramach realizacji obsługi informatycznej. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz ewentualnie po ich 
zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na MOPS, a następnie 
zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa), 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa spraw 

niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw 

w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje, w których podanie 

danych osobowych jest obowiązkowe.  

 

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

                                                                                                                     data i czytelny podpis  
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