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Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 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, dalej jako: Rozporządzenie 
2016/679, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Mikołowie (43-190), przy ul. Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS/Administrator); 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail 
iod@gmainvest.pl  lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) dane osobowe obejmują Pani/Pana dane, które zostały wskazane w skierowaniu do otrzymania pomocy 
żywnościowej, a w szczególności: imię i nazwisko oraz informacje o osobie/rodzinie takie jak: status, 
dochód, powody udzielenia pomocy, liczbę osób w rodzinie oraz informacje w zakresie uczestnictwa 
w działaniach finansowanych z EFS; 

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, tj. w 
zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które zostało 
powierzone Administratorowi w celu udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (w tym innym 
podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020) oraz 
podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 
2016/679. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
do organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po 
zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.; 

7) posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 
Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 
Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem 
w zakresie ochrony danych; 

8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 

2016/679, z uwagi na to, że przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

9) podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym powierzonego Administratorowi, o którym mowa a pkt. 4 niniejszej informacji; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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