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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie” – edycja 2021 
 

Zgodnie z 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 poniżej 
przekazuję następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25–544 Kielce. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 
mailowy: mopr@mopr.kielce.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych  
w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych  
z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@mopr.kielce.pl  
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA 

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu  
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie” – edycja 2021, przeprowadzenia czynności sprawozdawczych 
lub kontrolnych w ramach realizowanego projektu. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

ODBIORCY DANYCH 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Ministerstwu Rodziny  
i Polityki Społecznej i innym instytucjom kontrolnym w celu 
przeprowadzenia czynności sprawozdawczych lub kontrolnych, a także 
podmiotom upoważnionym na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały 
zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą 
przetwarzać Państwa dane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza 
Europejski Obszar Gospodarczy). 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
projektu, przeprowadzenia czynności sprawozdawczych lub kontrolnych 
w ramach realizowanego projektu, tj. przez 5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie 
publiczne, a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji 
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora 
przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych, 
żądania ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
usunięcia danych po upływie wskazanych okresów przetwarzania  
lub ograniczenia ich przetwarzania. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI,  
W TYM PROFILOWANIE 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
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PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu 
Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (00–193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 
03 00). 

INFORMACJA 
O DOWOLNOŚCI  
LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do uczestnictwa w niniejszym projekcie. 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

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

 
Zastępca dyrektora 
 
Katarzyna Wójcik 


