
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE  

Z RODO 

 

Na podstawie 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 zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 

Augustowie (16-300) przy ul. 3 Maja 60. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: kontakt.itrs@gmail.com   

3. Celem przetwarzania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa: 

prowadzenie postępowań, przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie wyżywienia i 

zakwaterowania obywatela Ukrainy, wypłata, odmowa przyznania świadczenia, 

zarchiwizowanie sprawy, przekazanie dokumentów sprawy do archiwum. 

4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 

lit. g 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, w 

związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych 

na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, archiwizowania). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

do czasu ustania celu ich przetwarzania. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach 

ustalania prawa do  świadczenia wynosi 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy. Szczegółowy okres przechowywania dokumentów zawierających dane 

osobowe określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia 

niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do 

ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2].  

9. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku jest konieczne do prowadzenia 

postępowań, przyznania  świadczenia, wypłaty, odmowy przyznania świadczenia, 

zarchiwizowania sprawy, i wynika m.in. z art. 31 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku. 

10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 
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