
Klauzula informacyjna – fundusz alimentacyjny 

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, informuję że: 

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) 
dalej MOPS; 

2. 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/ w zakładce: RODO; 

3. MOPS w Sopocie będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia postępowania                 
w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1) 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, 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów np. kancelarie prawnicze, 
podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, banki, operatorzy pocztowi; 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane, 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 ust. 3, 
przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępnione 

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,   

2) prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 
3) prawo do usunięcia danych - dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji                           

na podstawie art.17 RODO, 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.18 RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,  gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub                   
w ramach sprawowania władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczyło przypadków, w których 
MOPS w Sopocie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

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 Pani/Pana  danych  osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y             
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: odmowa przyznania świadczenia 
lub wstrzymanie świadczeń. 

10. MOPS nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji związanych z przetwarzaniem danych w sposób 
zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 

................................................................................................... 
                                                                                          (data i czytelny podpis klienta)  
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