
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(RODO), informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, adres e-mail: 

iod@mops.pultusk.pl, tel. 23 692 52 65; 

2. Inspektorem danych osobowych w MOPS w Pułtusku jest Pan Andrzej Truszkowski, 

adres e-mail: iod@mops.pultusk.pl; 

3. Pozyskane Paostwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa 

wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. 

zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadao 

statutowych (tj. realizacji zadao wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź 

zawartej umowy) 

5. W związku z celami zawartymi w pkt. 3 i 4 dane osobowe mogą byd udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a odbiorcami danych 

osobowych mogą byd tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

powyższych celów, do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy 

danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakooczenia określonych 

czynności lub zakooczenia rozstrzygnięcia spraw spornych, a następnie archiwizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do paostw trzecich, lub organizacji między 

narodowych, również nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo 

do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

9. Podanie danych jest wymogiem umownym (ustawowym) jednak brak podania danych 

osobowych wiąże się brakiem możliwości wywiązania Administratora z określonych 

wymagao zawartych w regulaminie strony internetowej, umowy lub wywiązania się z 

nałożonych obowiązków statutowych; 



 
10. W przypadku pytao dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez maila lub sekretariat MOPS w Pułtusku;  

11. Ponadto Administrator informuje, iż na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 i ul. Zaułek 1 zainstalowany jest 

system monitoringu, którego jest administratorem MOPS w Pułtusku. Monitoring 

został zainstalowany w celu ochrony mienia oraz bezpieczeostwa na terenie 

monitorowanym, a podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora 

(Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 

oraz z 2018r. poz 130, art.  9a, a także  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( 

Dz. U. z 2018r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357 art. 222 ). Zgodnie z RODO macie Paostwo 

prawo dostępu do zarejestrowanych danych oraz ograniczenia przetwarzania, jak 

również prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia naruszenia 

Paostwa praw. 

Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Paostwa danych uzyskacie w Sekretariacie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. 

 


