
 

Klauzula informacyjna  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016)  informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zgodnie  
z poniższymi zasadami: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zwany dalej MOPR 
 

2. Siedziba Administratora: 
16-400 Suwałki, ul. Filipowska 20, tel.: (87) 562 89 70, adres e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl 
 

3. Inspektor Ochrony Danych: 
Kontakt e-mail: iod@mopr.suwalki.pl 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• obowiązujących przepisów prawa; 

• zawartych umów; 

• udzielonej zgody; 
w celu: 

• realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka;  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOPR; 

• realizacji zawartych umów; 

• obsługi procesów rekrutacji w zakresie zatrudnienia, staży i praktyk studenckich; 

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym MOPR w Suwałkach powierzyło przetwarzanie 
danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom uprawnionym 
do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa tj.: 

• organom administracji publicznej; 

• Policja, Prokuratura, sądy; 

• inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MOPR w Suwałkach,  
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• do sprostowania danych jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, 
każdy ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje; 

• dostępu do danych może Pan/Pani skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane 
przetwarzamy; 

• do usunięcia danych, zwanym też "prawem do bycia zapomnianym", jeśli uzna Pan/Pani, że dane nie są już 
niezbędne do celów dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich 
usunięcia; 

• do ograniczenia przetwarzania danych jeśli są wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma 
Pan/Pani prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania; 

• do przenoszenia danych, może Pan/Pani otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, 
które dostarczył Administratorowi; 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, to prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania 
danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. 
przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne  
i legalne. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisem prawa. Natomiast w przypadku 
pozyskiwania numeru telefonu i adresu mailowego podanie danych w celu otrzymywania informacji zwrotnej w ten 
sposób ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych zostanie wydane 
zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, o którą Pan/Pani wnioskuje. 

10. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. może Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 
Warszawa ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01). 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane. 
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