
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 i 14 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r.) informuj ę, iż:  

1) Miejski O środek Pomocy Społecznej w Ostródzie (z siedzib ą w Ostródzie,  
ul. Olszty ńska 2, 14-100 Ostróda, nr tel. 89 646 22 01, poczta  elektroniczna: 
mops@mops.ostroda.pl) jest Administratorem danych o sobowych przetwarzanych 
w ramach realizowanych zada ń. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest pan Jacek Pietrz yk (poczta elektroniczna:  
iodo@um.ostroda.pl  , nr telefonu 89 642 94 30).   

3) Dane osobowe przetwarzane s ą w nast ępujących przypadkach: 
- przetwarzanie jest niezb ędne do wypełnienia obowi ązku prawnego ci ążącego na 

administratorze; 
- przetwarzanie jest niezb ędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publiczn ej powierzonej 
administratorowi; 

- na podstawie wcze śniej udzielonej zgody w zakresie i w celu okre ślonym 
w treści zgody. 

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest realiz acja zadań statutowych 
Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Ostródzie, w szczególno ści w oparciu  
o przepisy: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz.1769,  

z późn.zm.), 
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz1952, 

z póź.zm.), 
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa ństwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.  

z 2017 r. poz.1851, z pó źn.zm.), 
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ci ąży i rodzin „Za życiem” (Dz./U. 

z 2016 r. poz.1860), 
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł acie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.  

z 2017 r. poz.2092), 
- ustawy z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentó w (Dz.U.  

z 2018 r. poz.554, z pó żn.zm.), 
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszk aniowych (Dz.U. z 2017 r. poz 180, 

z pózn.zm.), 
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyc zne (Dz.U. z 2018 r. poz.755)  

w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energ etycznych, 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.1938, z pó źn.zm.), 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu p rzemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. 

poz.1390), 
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin y i systemie pieczy zast ępczej 

(Dz.U. z 2018 r. poz.998), 
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdro wia psychicznego (Dz.U. z 2018 r 

poz.882, z pó żn.zm.), 
- ustawy z dnia 13 pa ździernika 1998 roku o systemie ubezpiecze ń społecznych (Dz.U.  

z 2017 poz.1778, z pó źn.zm.), 
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu soc jalnym (Dz.U. z 2016 poz.1828,  

z późn.zm.), 
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud nienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2017 poz1065, z pó źn.zm.). 
  
5) Dane osobowe pozyskiwane b ędą przede wszystkim od osób, których dotycz ą,  

a także z innych źródeł, w zakresie okre ślonym ww. aktami prawnymi.  



6) Dane osobowe przekazywane b ędą podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na 
mocy przepisów prawa, a tak że - za zgodą osoby, której dane dotycz ą - innym 
podmiotom realizuj ącym zadania mieszcz ące si ę w zakresie działalno ści Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

7) Dane osobowe przechowywane b ędą przez okres niezb ędny do realizacji zada ń 
wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres or az w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa. 

8) Osobie, której dane osobowe s ą przetwarzane przysługuje prawo do: 
a) żądania od administratora danych: 

- dost ępu do tre ści tych danych, na zasadach okre ślonych w art. 15 RODO;  
- sprostowania tych danych, na zasadach okre ślonych w art. 16 RODO; 
- usuni ęcia tych danych, na zasadach okre ślonych w art. 17 RODO, je żeli nie jest 
realizowany żaden inny cel przetwarzania; 

- ograniczenia przetwarzania tych danych, na zasadach  określonych w art. 18 
RODO; 

b) przeniesienia danych na zasadach okre ślonych w  art.20 RODO;  
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych tych d anych, na zasadach 

określonych w art. 21 RODO,                               
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wł aściwego do spraw ochrony 

danych osobowych. którym jest Prezes Urz ędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa 
wskazanych w pkt. 4 jest wymogiem ustawowym, w pozo stałych przypadkach 
(zgoda strony na przetwarzanie) podanie danych jest  dobrowolne, niepodanie 
danych spowoduje jednak brak mo żliwo ści realizacji celu, w jakim miały by ć one 
zbierane. 

10) Nie przewiduje si ę wydawania decyzji opartych wył ącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.  

 

 

                                                                                                                  Dyrektor MOPS  w Ostródzie 

  Kazimierz Wosiek 


