
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                       
27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583) informuję: 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, 
ul. Słoneczna 15 D, 76-200 Słupsk. 
Inspektor danych osobowych 
Inspektorem danych osobowych jest Edyta Zubka. Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan 
kontaktować się pod adresem: e-mail:  e.zubka@mopr.slupsk.pl 
Cele przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy                       
w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych na osobę 
przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: - art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 
2 lit. b w związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy                   
w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583) 
Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich 
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Ośrodek 
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 
Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich 
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt stosowanego               
w jednostce – 10 lat od momentu zakończenia procedury. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania swoich danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- usunięcia danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                     
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku 
ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań 
ustawowych. 
Profilowanie danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
 
 
 
 



Інформаційне застереження 
 
Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 загального положення про захист персональних 
даних від 27 квітня 2016 р. (Вісник законів УП L 119 від 05.04.2016 р.) та 
ст. 31 сек. 10 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам 
України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник 
законів від 2022 року, ст. 583), повідомляю: 
 
Контролер персональних даних 
Адміністратором ваших персональних даних є Муніципальний центр допомоги 
сім’ї в м. Слупськ, вул. Слонечна 15 Д, 76-200 Слупськ. 
 
Інспектор персональних даних 
Єдита Зубка – інспектор персональних даних. Ви можете зв’язатися з 
уповноваженим із захисту даних за такою адресою: e-mail: 
e.zubka@mopr.slupsk.pl 
 
Цілі обробки персональних даних 
Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, необхідному для надання 
допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на 
особу, призначену для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, 
одяг, взуття, засоби особистої гігієни. та плати за житло, а також на 
винесення рішень з цих питань. 
 
Правова основа обробки персональних даних 
Ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі: - ст. 6 (1) (а) c 
GDPR та ст. 9 сек. 2 літ. б у зв'язку зі ст. 31 Закону від 12 березня 2022 
року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави (Вісник законів від 2022 року, ст. 583) 
 
Одержувачі персональних даних 
Ваші персональні дані будуть передані лише особам, які мають право на їх 
отримання згідно із законом. Крім того, вони можуть бути розкриті 
суб’єктам, з якими Центр уклав договір про надання послуг з технічного 
обслуговування ІТ-систем, що використовуються при їх обробці. 
Термін зберігання персональних даних 
Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для 
досягнення цілей, для яких вони були зібрані, а після цього періоду, що 
випливає з матеріального переліку файлів, які використовуються в 
підрозділі, - 10 років з моменту закінчення процедури. 
 
Права суб'єктів даних 
Ви маєте право: 
- доступ до ваших персональних даних, 
- виправити свої персональні дані, 
- обмеження на обробку персональних даних, 
- видалення персональних даних, 
- подання скарги до контролюючого органу – Голови Управління захисту 
персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава. 
 
Зобов'язання надати персональні дані 
Надання персональних даних є обов’язковою вимогою законодавства та 
необхідним для виконання обов’язків адміністратора. Ненадання персональних 
даних перешкоджатиме виконанню статутних завдань. 
 
Профілювання персональних даних 
Ваші персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, 
зокрема профілюванню. 


