Klauzula informacyjna uczestnika programu „Kręgi na wodzie, widzę rozumiem działam”,
współfinansowanego z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, pod tytułem:
„Od zależności do samodzielności”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr
127, str. 2.) zwanego dalej RODO, przedstawia następujące informacje:
1.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Gdyni (81-265) ul. Grabowo 2, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopsgdynia.pl lub poczty tradycyjnej
pod adresem siedziby administratora danych.
3. Podane dane osobowe tj. imię i nazwisko uczestnika programu, klasa, nazwa szkoły - przetwarzane
będą przez administratora w celu uczestnictwa w warsztatach będących częścią gdyńskiego programu
„Kręgi na wodzie, widzę rozumiem działam”, współfinansowanego z programu Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej, pod tytułem: „Od zależności do samodzielności”, którego koordynatorem jest
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gdyni.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 46 ust. 3 i ust. 4 ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być organy upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
6. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych i sporządzanej na ich podstawie Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora,
a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie będą
podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych,osobie, której dane dotyczą przysługują
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do
bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych;. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3.

