
klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy 
społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz członków 

ich rodzin 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję: 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecz-
nej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 15, tel. 84 696 55 60 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy hrubieszow@ops.pl lub pi-
semnie na adres siedziby administratora. 

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwa-
rzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem 
poprzez adres mailowy iod@hrubieszow.ops.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana1 danych jest: 
1) ·art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a), b) oraz lit. c) Rozporządzenia., tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z: 
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci; 
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
-ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”; 
-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”; 
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
– ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych; 
– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 
– ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; 
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 
 na podstawie których są przetwarzane dane osobowe osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń 

pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz członków 
ich rodzin. 

5. Pani/Pana1 dane przetwarzane są w celu/celach:  
a) związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
b) do ochrony żywotnych interesów osób, o których mowa w pkt 1 niniejszej informacji 
c) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej powierzonej administratorowi; 

6. W związku z przetwarzaniem w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana1 danych osobowych 
będą uprawnione na podstawie przepisu prawa organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące za-
dania publiczne, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, inne organy ds. pomocy społecznej i ochrony zdro-
wia, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, oraz podmioty, którym MOPS zleca usługi 
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, itp. 



7. Pani/Pana1 dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów, tj. przez okres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 lat po za-
kończeniu korzystania ze świadczeń 

8. Przysługuje Pani/Panu1 prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowa-
nia oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu1 prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są nie-
zbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu1 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

11. Przysługuje Pani/Panu1 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną da-
nych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

12. Pani/Pana1 dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. 

1 Niepotrzebne usunąć. 


