
Informacja dla klientów 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, Aleja Piłsudskiego 2, 
sekretariat@mops.com.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej: 
iodo@mops.com.pl 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 
Moduł II. 
 

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: 
 
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON 
z dnia 22 lutego 2013 r. (tekst jednolity), Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku stanowiące załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu 
PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r.,  program „Aktywny samorząd”. 
 

5. Pani/Pana dane zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu 
monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych            
i ewaluacyjnych, mogą być również udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa w celu udzielenia dofinansowania ze środków PFRON. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące 
korespondencje lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres BE-5 (5 lat) (okres przechowywania liczy się                     
od 1 stycznia roku następnego po załatwieniu sprawy) zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt, bądź gdy 
dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 
 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej nie będzie przekazywać Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 
 

10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, jako administrator danych, 
przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących 
postępowania ustawowego, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. 
 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu. 
 
 
 

………………………………………………………… 
                                                                                                 (data i czytelny podpis) 


