
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 

ust. 2 lit. a i lit. b rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) - w celach związanych z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020, przyjętego w wykonaniu przepisu art. 7 ust. 5 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, właściwe organy 

władzy publicznej, organizacje oraz instytucje; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, nie ma 

Pani/Pan obowiązku podania swoich danych. W przypadku braku podania danych 

osobowych, nie będzie możliwe skorzystanie przez Panią/Pana z Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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