
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

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 Pani/Pana  dane  osobowe,  a  także  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach  wynikających  z  regulacji
o ochronie danych osobowych: 

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem 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:

mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu      

ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin

CELE PRZETWARZANIA 
ORAZ PODSTAWA 
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.  realizacji
zadań wynikających z ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.  6 ust. 1 lit.  c RODO  (tj.  niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:

• ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
• ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
• ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• rozporządzeniem  z  dnia  18  czerwca  2019  r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  postępowania  w  sprawach  o  przyznanie

świadczenia  wychowawczego  oraz  zakresu  informacji,  jakie  mają  być  zawarte  we  wniosku,  zaświadczeniach
i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania  na podstawie
przepisów  prawa –  np.  ministrowi  właściwemu  do  spraw  rodziny. Ponadto  mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj.  usług serwisowych dla
systemów  informatycznych  wykorzystywanych  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  (TOP-TEAM  TT  Sp.  z  o.o.)  oraz  na
podstawie  porozumienia  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  w  sprawie  wspólnej  obsługi  organizacyjno  -  administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych do Urzędu Miasta Lublin. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię  Europejską,  Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane osobowe potrzebne do realizacji wyżej wymienionego celu będą wykorzystywane przez czas niezbędny do jego realizacji, a
następnie przez okres 10 lat (B10) 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. Po tym
okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu.
Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  10  lat  od  dnia  ich  udostępnienia  z  systemu teleinformatycznego  Rejestru
centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało przyznane, które przechowuje
się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA - 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);
- 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);
-  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);
- 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 DO WNIESIENIA 
SPRZECIWU

Nie przysługuje  Pani/Panu  prawo do wniesienia  sprzeciwu  w  przedmiocie  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO URZĘDU 
OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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/em się z klauzulą informacyjną

….........................................………………...
 data i podpis                                   
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