KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
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 119/1 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:
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 poprzez:
1. mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu
2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin

CELE PRZETWARZANIA
ORAZ PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia,
realizacji wniosku o doﬁnansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” oraz w celu archiwalnym.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 2 g RODO, w szczególności w
oparciu o:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 47 ust. 1
pkt 4,
- uchwałę nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu "Aktywny samorząd",
którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady
Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. ,
- ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przetwarza dane
wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości
realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

Dane osobowe gromadzone są za pomocą systemu obsługi wsparcia
(SOW). W związku z powyższym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 13, 00-828
Warszawa, tel. 22 50 55 500 staje się odrębnym Administratorem Pani/
Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom,
które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz
podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu realizacji wyżej
wymienionego celu, 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 –
(kategoria archiwalna BE10) tj. 10 lat licząc w pełnych latach
kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia sprawy. Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie
archiwalnej przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe. W zależności
od decyzji Archiwum Państwowego okres wykorzystania danych w celu
archiwalnym zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
art.15 RODO;
2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
3. prawo
żądania
usunięcia
danych
osobowych
w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO;
6. prawo do wyrażenia sprzeciwu art. 21 RODO.
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 danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu
dokonania prawidłowej obsługi Pani/Pana wniosku niezbędne. Brak
podania danych, może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić udzielenie
doﬁnansowania objętego wnioskiem.

ZAUTOMATYZOWANIE I Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom
PROFILOWANIE DANYCH przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać proﬁlowaniu.
Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną
…......................................................................
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

