
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych
w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  z  siedzibą  w  Kutnie,  ul.  Warszawskie  Przedmieście  10a,  99-300
Kutno zwanym dalej MOPS w Kutnie.
 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych iod@mops.kutno.pl.
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  i  przechowywane przez
okres odpowiednio:

a) postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 lat;

b) postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów – 10 lat;

c) postępowania w sprawie zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10 lat;

d) postępowania  w  sprawach  o  świadczenie  wychowawcze  na  podstawie
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci – 10 lat;

e) postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin ,,Za Życiem” – 10 lat;

f) postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 10 lat;

g) dochodzenie należności – 10 lat;
h) realizacja wypłat świadczeń – 5 lat.

 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) pracodawcy; 
b) organizacje pozarządowe;
c) jednostki,  które  zawarły  umowę  agencyjną  lub  umowę  zlecenia  albo

umowę o świadczenie usług;
d) rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
e) podmioty prowadzące rachunek płatniczy;
f) banki  i  spółdzielcze  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowe  prowadzące

rachunek inny niż płatniczy;
g) wydawcy instrumentu płatniczego.

5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli
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przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich 
nie podanie może skutkować brakiem przyznania świadczeń.


