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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą w ul. Wincentego Witosa 4 , 18-500 Kolno; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie 

email: iod.mops@kolno.home.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 3 

stycznia 2022r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2) w związku z art. 411 ust. 10n 

pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 

1973 z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.)  

• Prowadzenie postępowań oraz wypłata dodatku osłonowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

4) odbiorcą Pani/Pana danych będą : 

o Organy publiczne 

o Podmioty realizujące zadania MOPS 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 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.; 
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8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych wniosek nie 

zostanie rozpatrzony.  

 

 

                                               ………………………………………………… 
                                                                                        ( Podpis osoby której dane dotyczą) 

 


