Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwane ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy jest Pan Jarosław Skórczewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest pod adresem email: jarek.skorczewski@mopsbydgoszcz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a,b, c oraz
art. 9 ust. 2 lit. a,b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO
w celu
przyznania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 t.j.)
4) Kategoria danych osobowych: dane osobowe zwykłe / dane szczególnych kategorii *
* niepotrzebne skreślić

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
w celu wydrukowania / wydania Karty Dużej Rodziny,
b) Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz w celu przyjęcia wniosku
i wydania Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej,
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą u Administratora zgodnie
z Zarządzeniem nr 66/2014 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt i Instrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

___________________________________
art. 6 dotyczy danych osobowych zwykłych
art. 9 dotyczy danych szczególnych kategorii (dane wrażliwe)

