
Klauzula Informacyjna – Świadczenie Pieniężne 40 zł

Zgodnie z art. 13 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 zwanym w dalszej części RODO
informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu
e-mail: inspektor@mops.strumien.pl lub numer telefonu  603 850 154.

3. Pani/Pana  dane  osobowe,  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  świadczenia  pieniężnego
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  związku  z  działaniami  wojennymi  prowadzonymi  na  terytorium
Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2022  r.  w  sprawie  maksymalnej  wysokości
świadczenia  pieniężnego  przysługującego  z  tytułu  zapewnienia  zakwaterowania  i  wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
(Dz. U. z 2022 r., poz. 605 i 654 z późn. zm). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z  instrukcją  kancelaryjną,  przepisami  archiwizacyjnymi  oraz  wynikającym  z  realizacji  trwałości
projektów finansowanych w ramach funduszy unijnych.

5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania danych.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo
do ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu
wobec  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym
momencie w przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  przez  Administratora  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  o  ile  wynika  to  z  przepisu  prawa,  
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w tym  również  w  formie
profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

________________________

(data i czytelny podpis)


