
Załącznik nr 2  

do  Regulaminu Dziennego Domu “Senior+”   

w Starogardzie Gdańskim 

z dnia 22 października 2018 r. 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 
 

1 

tożsamość i dane kontaktowe 
administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, 
al. Jana Pawła II 6. 

2 
dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MOPS, email: 
iod@mops.starogard.pl 

3 

cele przetwarzania danych 
osobowych 

Celem zbierania danych jest realizacja zadań, wynikająca 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
realizowanych przez administratora. 

4 podstawy prawne przetwarzania Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów administratora lub strony 
trzeciej 

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony 
trzeciej takie jak: 

 dochodzenie 
należności, 

 ochrona roszczeń, 

 badania naukowe, 

 badania 
statystyczne. 

6 

informacje o odbiorcach danych 
osobowych lub o kategoriach 
odbiorców, jeżeli istnieją 

Pani/Pan dane osobowe będą udostępniane 
współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy 
przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, 
 a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym 
 z mocy prawa. 

7 

okres, przez który dane osobowe 
będą przechowywane, a gdy nie jest 
to możliwe, kryteria ustalania tego 
okresu 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu 
ich przetwarzania. 

8 

 
informacje o prawach 
przysługujących osobie, której dane 
dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych 
oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu, dla 
którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania 
przetwarzania. 

9 

informacje o prawie wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. 
Stawki 2. 

10 

informacje, czy podanie danych 
osobowych jest wymogiem 
ustawowym lub umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy oraz czy 
osoba, której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania i jakie 
są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne 
 do ustalenia świadczenia i w celu realizacji kontaktów 
 z MOPS. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwe uzyskanie pomocy w formie Ośrodka Wsparcia – 
Dziennego Domu SENIOR+, a także realizacja innych 
wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych 
zgodnie z art. 13 RODO w związku z ubieganiem się o pomoc w formie Ośrodka Wsparcia – 
Dziennego Domu SENIOR+ w MOPS Starogard Gdański. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     . 
data       podpis składającego oświadczenie 


