INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy z
siedzibą w Legnicy przy ul. Poselskiej 13, reprezentowany przez Dyrektora MOPS; tel. 76/722
18 00.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w MOPS, z którym można kontaktować
się telefonicznie: nr 76/7221800 wewn. 123 oraz za pomocą poczty elektronicznej:
iod@mopslegnica.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia na Pani / Pana wniosek postępowania w
sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych
dodatków.
4) Pani / Pana dane osobowe w MOPS są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO
w związku z art. 7.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
5) Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie
w następujących przypadkach:
- jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa, na przykład na żądanie sądu,
prokuratury lub policji;
- jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na udostępnienie danych, zostaną udostępnione zgodnie z
treścią tej zgody.
Dane mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym np. zapewniającym obsługę
techniczną i administracyjną (np. firmy dostarczające oprogramowanie). Podmiot
przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie MOPS w Legnicy, a jego
obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach
prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji.
7) Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani / Pana osoby narusza RODO.
8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest
wymogiem ustawowym, a jego spełnienie jest konieczne do przyznania świadczenia.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………
(data i czytelny podpis osoby informowanej)

