
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość tel: 84 677 56 30. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod@mcpr.zamosc.pl lub pisemnie na adres  

Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu „Opieka 

wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 

ust. 2 lit. b RODO, w celu realizacji Programu „Opieka wytchieniowa” – edycja 2021.  
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. Programu,  

a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji MCPR. 

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MCPR oraz 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

11) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez 

MCPR umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku  

z realizacją przysługujących Państwu usług, a także podmiotom lub organom  

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Zapoznałam/em się z informacją 

 

……………………………………………………… 

Data, podpis 

mailto:iod@mcpr.zamosc.pl

