
 Załącznik nr 3  
do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   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 119) zwanym dalej RODO, 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot; (numer telefonu: 
 58 5511710 adres e-mail: mops@mopssopot.pl ) 

 2. W MOPS w Sopocie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.  
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, adres e-mail:  
iod@mopssopot.pl;  
dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie: https://bip.mopssopot.pl/    
w zakładce: RODO; 
3. MOPS w Sopocie będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji wniosku  
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na podstawie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 47a ust. 1 pkt 4  
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie zgody, która może być odwołana w dowolnym 
czasie, 
- art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążący, 
Jeżeli wskutek współpracy zajdzie konieczność przetwarzania Twoich danych wrażliwe, takich jak dane 
dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 a) organy oraz instytucje uprawnione do otrzymania od MOPS w Sopocie danych osobowych 
  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np.  organy administracji rządowej, 
 organy administracji samorządowej, wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura oraz inne podmioty 
 uprawnione do odbioru Pana/Pani danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 
 przepisów prawa, 
 b) podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów powierzenia danych  
 do  przetwarzania, np. organizacje pozarządowe, kancelarie prawnicze, podmioty sektora 
 teleinformatycznego, telekomunikacyjnego.   

5.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, 
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane (wskazanego w pkt.3), lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji 
obowiązujących w MOPS w Sopocie. 

 7. W związku z przetwarzaniem przez MOPS w Sopocie danych osobowych w celach wskazanych  
w pkt 3, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z tych żądań będzie przez administratora 
rozpatrzone zgodnie z RODO. 

 8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez MOPS w Sopocie Pana/Pani danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe a ich 
niepodanie spowoduje niemożność rozpatrzenia wniosku. Podanie danych osobowych w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

...................................................................................... 
                                                                            (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  
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