
KLAUZULA INFORMACYJNA
skierowana do osób korzystających z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu
Solidarnościowego

 
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 119/1 z 4.05.2016 z późn.
zm) - zwane dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o
ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie

w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
dane adresowe: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin. 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie wyznaczono Inspektora 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: 
• email: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu;
• ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin.  

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  Programu  „Opieka
wytchnieniowa” skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  a także nad osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym mieszkańców Miasta Lublin.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są obowiązujące przepisy prawa: 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
• Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
• organom  władzy  publicznej  oraz  podmiotom  wykonującym  zadania  publiczne  lub

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• innym  podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Miejskim
Ośrodkiem  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których
Administratorem  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie  w  szczególności
dostawcom usług informatycznych.

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

7. Z danych osobowych będziemy korzystać do zakończenia realizacji celów określonych w pkt
3,  a  następnie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  ze  względu  na  cele  archiwalne  w  interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 5 lat
licząc  od  początku  roku  następującego  po roku,  w którym złożono wniosek  lub dłużej  w
przypadku ekspertyzy Archiwum Państwowego.  



8. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa: 
• prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO); 
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których

mowa w art. 16 RODO; 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 18 RODO; 

• prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych (RODO). 

9. Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  rozpatrzenia  niniejszego  wniosku.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrywania wniosku
oraz przyznania pomocy.  

 
 
 
 

Zapoznałem/łam się z załączona klauzulą informacyjną 
 
 

 
Lublin, data    …   …   …….     roku     …………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
  


