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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 fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych, zwane dalej RODO). 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kutnie z siedzibą przy ul. Warszawskie Przedmieście  
10 a, 99-300 Kutno. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mops.kutno.pl.  
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku praw-

nego ciążącego na administratorze:  
 

1) przeprowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia złożonej skargi 
lub wniosku lub petycji, na podstawie: 

a) art. 6 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
b) art. 221, 226, 226a, 237, 244, 247 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 
c) § 5-10 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków; 

d) art. 4-8, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach; 

e) art. 18b, art. 24 ust. 2-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym; 

 
2) udzielenie wyjaśnień, odpowiedzi w sprawach rozpatrywanych przez 

Radę Gminy w zakresie skarg, wniosków i petycji składanych przez oby-
wateli, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na interpelacje lub zapytania 
radnych wniesione do Prezydenta Miasta Kutno, na podstawie: 

a) art. 6 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
b) art. 18b, art. 24 ust. 2-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym; 
 

3) analityki i sprawozdawczości na podstawie: 
a) art. 5 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b-c i ust. 3 lit. b oraz art. 9 ust. 

2 lit. j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
b) art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia  

29 czerwca 1995 r. ze zm.; 
c) art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych; 
 

4) archiwizowanie dokumentacji napływającej oraz wytworzonej przez 
MOPS w Kutnie na podstawie: 

− art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
 

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą: nie dotyczy. 
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5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres:  
a) wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące 

skarg, wniosków, petycji, postulatów, inicjatyw i interpelacji  
– 10 lat*; 

b) skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio – A**  
c) skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwo-

ści – 2 lata; 
d) petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie – A**; 
e) interpelacje i zapytania – A**; 
f) sprawy odesłane do załatwienia innym podmiotom – 2 lata. 

 
*po upływie obowiązującego okresu przechowywania, akta sprawy będą poddane 
ekspertyzie właściwego archiwum państwowego dla ewentualnego dokonania 
zmiany okresu przechowywania tych akt; 
** dokumentacja stanowi kategorię „A”, co oznacza, że jest to dokumentacja archi-
walna, która po upływie 25 lat przechowywania w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kutnie zostanie przekazana do właściwego archiwum państwowego. 
 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do ogra-
niczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Nie przy-
sługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo  
do sprzeciwu (art. 21 RODO). 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(UODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczą-
cych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: nie dotyczy. 

9. Pana/i dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej na podstawie: nie dotyczy. 

 
Sporządziła: 
Aneta Urbaniak 
 
 
Kutno, dnia 18.06.2021 r. 

Bożena Budnik 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                       w Kutnie 

………………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej) 
 


