
KLAUZULA   INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 95/46WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Lesznie, z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 5, tel.65 520-70-46 

oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 

00-828 Warszawa. 

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-

mail iodo@moprleszno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podst. Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w związku z 

realizacją zadań wynikających  z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty przetwarzające (dostawcy oprogramowania 

komputerowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt  tj. 10 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacje o prawie 

do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  jest 

Pani/Pan zobowiązana do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych 

będzie to skutkowało odmową realizacji wskazanych wyżej celów.   

9. Dane osobowe przetwarzane przez administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Data, podpis 
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