
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie  o  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) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Słowackiego 74, 82-200 Malbork. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub kore-
spondencyjnie pod wskazanym adresem,  telefonicznie pod nr tel.  (55) 647-27-81 oraz za po-
średnictwem poczty elektronicznej sekretariat@mops.malbork.pl     

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w spra-
wach związanych z ochroną danych osobowych i  realizacją praw za pośrednictwem e-mail:
iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administrato-
rze na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i benefi-
cjentów.

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia
podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia
sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów
prawa,  w  tym  inne  podmioty  uczestniczące  w  realizacji  Programu  Operacyjnego  Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu
utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmioty prowadzące działalność
pocztową lub kurierską w celu doręczania korespondencji, a także inne podmioty, z którymi
współpracuje  Administrator  w  celu  realizacji  zadań  na  podstawie  stosownych  umów
powierzenia przetwarzania danych.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  udostępnionych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  w
sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu
do  swoich  danych  (art.  15  Rozporządzenia  RODO),  sprostowania  (art.  16  Rozporządzenia
RODO),  usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art.  17 Rozporządzenia RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO). 

7. Podanie  danych  dla  realizacji  obowiązków  prawnych   wynikających  z  realizacji  Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  jest warunkiem koniecznym do skorzystania z Programu.

8. W  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  przez  w/w  administratora  Pani/Pana  danych
osobowych  narusza  przepisy  Rozporządzenia  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  ani
profilowaniu.
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