
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W LUBLINIE
skierowana do osób które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Nr 119 z 4.05.2016 str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski  Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00
email: centrum@mopr.lublin.eu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  korzystania  z
przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować pisemnie na adres:

1. mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu      
2. ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin

CELE PRZETWARZANIA ORAZ 
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrywania  wniosku  o  świadczenie  pieniężne  za  zapewnienie
zakwaterowania i  wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  w związku z
działaniami wojennymi oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) z uwzględnieniem:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa;

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi;

3. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski  Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,  Norwegię,  Liechtenstein  i
Islandię). 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana  dane osobowe będą  przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji  ww. celu  z  uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych – maksymalnie 10 lat.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1. prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane

są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
2. prawo  żądania  sprostowania danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe.  Z  uwzględnieniem  celów

przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO);

3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres
i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla
których  zostały  zebrane,  a  nie  występują  podstawy  prawne  do  dalszego  przetwarzania  danych,  dane  są
przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki
określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych
danych,  nie  występują  przesłanki  do  dalszego  ich  przetwarzania  a  osoba,  której  dane  dotyczą  wnosi  o
wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
URZĘDU OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  sytuacji,  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO).

PODANIE DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.

ZAUTOMATYZOWANIE I PROFILOWANIE
DANYCH

Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  opierających  się  na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

                                                                                                                                                                                       Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną

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

mailto:centrum@mopr.lublin.eu
mailto:inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu

