
Informacja dla wnioskodawcy 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku 
o ustalenie prawa do:  

• zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, *) 
• świadczenia rodzicielskiego, *) 

• jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, *) 
• zasiłku pielęgnacyjnego, *) 

• świadczenia pielęgnacyjnego, *) 
• specjalnego zasiłku opiekuńczego, *) 

• zasiłku dla opiekuna, *) 
• świadczenia wychowawczego, *) 

*) niepotrzebne skreślić 

 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także 

• art. 25 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1952 ze zm.), 

• art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 
2017 roku, poz. 1851 ze zm.), 

podmiot realizujący świadczenia będzie przetwarzał dane osobowe członków Pani/ Pana rodziny. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
w tym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.  
Poza danymi udostępnionymi przez Panią/Pana, przetwarzaniu podlegać będą także dane pozyskane od 
podmiotów zobowiązanych do udostępnienia danych na żądanie tutejszego ośrodka. 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Dane przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji świadczenia, na podstawie 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją 
Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: mopr@mopr.kielce.pl  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty elektronicznej:  iod@mopr.kielce.pl  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
•  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 
 @ 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86 



Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: mopr@mopr.kielce.pl, 
za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce ul. 
Studzienna 2 lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem. 

Informujemy również, że: 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 

 
 

Otrzymałem dn. ....................................................... 
data   podpis klienta 


