
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Przemyślu. 

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej RODO, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3, tel.: (16) 307-14-17 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Przemyślu możliwy jest pod numerem tel. nr. (16) 307-14-17  lub adresem email: 

iod@mops.przemysl.pl, wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z przysługujących praw na mocy RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu       

 przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego i do jego 

 przyznania, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.  1692) 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń oraz podmioty, 

którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powierzył przetwarzanie tych danych. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, jednak po potwierdzeniu przez 

administratora Twojej tożsamości. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, o ile uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia sprawy dotyczącej 

ustalenia prawa do dodatku osłonowego, jego przyznania, ustalenia wysokości i jego 

wypłacenia. 

                                          Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Przemyślu 

                                                                      

 

 

 

         

 

Przemyśl, dnia …………………                          podpis wnioskodawcy ……………………………    
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