
                     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą przy al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice. 

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować za poprzez: 
• adresu e-mail: sekretariat@moprskierniewice.pl, 
• numeru telefonu: (46) 833-39-48. 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 
• iod@bodo24.pl 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy  
z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym w celu prowadzenia postępowań w sprawie 
dodatku osłonowego. 

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak 
możliwości uzyskania dodatku osłonowego. Państwa adres email, który zostanie podany we 
wniosku będzie wykorzystywany w celu przekazania rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie 
art. 2 ust. 12 ustawy o dodatku osłonowym.  

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać 

ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi 

pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Ośrodka. 

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu załatwienia sprawy,  
a następnie przez 10 lat - okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz 
prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 
• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  
• zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, 

niekompletne lub nieaktualne; 

• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 
okoliczności; 

• zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 
• zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego 

administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 
• wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione 

prawnie okoliczności; 
• nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu  

i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 
• wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane 

kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 
2. Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania 

zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądani  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub 

odmówić realizacji żądania.   

4. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                                                                                                                          Data i podpis 
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