
 
 

 
 

Klauzula Informacyjna 
 
 
Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych RODO informuję, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bydgoszczy możliwy jest pod  adresem email: iod@mopsbydgoszcz.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 

ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji 
zadań wynikających z: 
— ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
4) kategoria danych osobowych:  dane osobowe zwykłe, dane szczególnych kategorii  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą u Administratora zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 66/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 
grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt i Instrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bydgoszczy z późn. zm. 

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych,   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej cofnięciem.  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym 
z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a  w  przypadku 
nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 
międzynarodowej.  

11) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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