
Podczas wydarzenia „Tulipan dla Mieszkańca” będą robione fotografie w celu upowszechnienia 
wiedzy o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie na stronie internetowej 
www.mopssopot.pl. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o 
zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi.  

Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne 
działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH – wydarzenia/imprezy 

 

1. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z 
siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot – dalej MOPS;  
(numer telefonu: 58 551 17 10 adres e-mail: mops@mopssopot.pl) 

 
   W MOPS w Sopocie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. 
  Dane kontaktowe Inspektora 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/  

 
2. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją akcji plenerowej „Tulipan 
dla Mieszkańca” odbywającej się z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej. Celem tej akcji jest 
budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami Sopotu oraz upowszechnianie wiedzy na temat 
działalności MOPS-u. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może być odwołana 
w dowolnym czasie. 

 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w akcji plenerowej 
„Tulipan dla Mieszkańca”.   

 
3. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą podmioty 
uprawnione z mocy prawa. 

 
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 
świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów powierzenia danych do 
przetwarzania.   

 
4. Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe bezterminowo.  
 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia; 
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie przez MOPS w Sopocie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
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