
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowcu na potrzeby Klubu „Senior +” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu  (dalej: MOPS), działając na podstawie art. 

13 oraz 14 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) zwane dalej RODO, w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPS reprezentowany przez 

Dyrektora, z siedzibą w Szydłowcu przez ul. Jana Kilińskiego 2, tel. 48 617 18 12,  

e-mail: mopsszydlowiec@ats.pl,  

2. Administrator wyznaczył inspektora danych ochrony danych,  którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez MOPS na użytek bieżącej działalności 

Klubu „Senior+” w Gminie Szydłowiec w celu potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielania wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych na podstawie  art.6 ust.1 lit. A i c RODO, w 

tym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” i nie będą udostępniane innym 

jednostkom, a niżeli te wskazane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” oraz 

przepisach prawa. 

4. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące  

z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia następującego 

po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach ww. Programu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Klubu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora 

odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein  

i Islandię). 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także 

profilowane. 

 

 

 ……………………………     …………………………………… 

(Miejscowość, data)                      (Czytelny podpis) 


