
Klauzula informacyjna Akcji Charytatywnej „Stalowowolska paczka pomocy” 

 

Dlaczego przedstawiamy klauzule informacyjną? 

W związku z Rozporządzeniem 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(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (RODO) Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako administrator danych zobowiązany został do 

informowania o m.in. celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej. 

 

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Inspektorem Ochrony Danych  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jest Pan Paweł Lada. Kontakt jest możliwy 

przez e-mail: pawellada@mops-stalwol.pl lub telefonicznie 15 842 50 97 wew. 40. 

 

Jaki jest cel i zakres przetwarzania? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji w Akcji Charytatywnej 

„Stalowowolska paczka pomocy” przez MOPS w Stalowej Woli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, na podstawie Państwa zgody wyrażonej w formularzu a ich podanie jest dobrowolne. Po 

pomyślnym przejściu rekrutacji Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Akcji, na 

podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i przechowywane będą przez okres 

25 lat zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 

2020 poz. 164). Karty zgłoszeniowe przesłane na podstawie zgody, które nie przejdą przez etap 

rekrutacji zostaną zniszczone do końca grudnia roku trwania akcji. 

 

Jakie są Pani/Pana prawa? 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO, a także prawo do wycofania zgody na etapie rekrutacji. 
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