
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  AG.0161-28 /2019 

Załącznik  Nr 5 do Instrukcji Ochrony Danych Osobowych 

 

 

Nazwisko i imię …........................................................... 

 

PESEL …............................................... 

Gniezno, dnia …............................... 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, 

 

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  tzw. RODO), informuje, że: 

 

1. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie 

mieszczący się przy ul. Dworcowej 7 w Gnieźnie w celu ustalenia uprawnień do: 

 

• DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

 

2. Administratorem  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, 

reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, 

za pomocą poczty tradycyjnej (adres jak w pkt. 1), poczty elektronicznej pod adresem mailowym 

mops@mops.gniezno.pl oraz telefonicznie pod nr.61-426-25-82 wew 45. 

3. Inspektor Danych Osobowych: tel 61 425 25 82 wew. 54.   

4. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.  

5. Pani/Pana* dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz 

na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę 

administracyjną, techniczną i informatyczną Administratorowi. 

6. Przysługuje Pani/Panu* prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich sprostowania,  usunięcia 

zgodnie z art. 15, 16 i 17 oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia 

sprzeciwu zgodnie z art. 18, 20 i 21 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

7. Przysługuje Pani/Panu* również wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.      

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania przez Panią/Pana* danych 

osobowych będzie w konsekwencji skutkować nieprzyznaniem  świadczeń wypłacanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

9. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

 
 

….......................................................................... 
                                                                                                                           (podpis )                            

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


