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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1-4 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 
Społecznej 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:  

1) poinformowania Pana/i o wypadku w pracy pracownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kutnie – Pana/i ………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko pracownika) 

na podstawie: 
− art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
– tj. archiwizowanie dokumentacji napływającej oraz wytworzonej przez 
MOPS w Kutnie na podstawie: 

a) art. 5 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 3 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 

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

4. Kategorie danych osobowych: ……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(wpisać kategorie danych zgodnie z treścią złożonego oświadczenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, np. „imię i nazwisko”, „numer telefonu”, „adres zamieszkania” 

5. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą: nie dotyczy. 
6. Pana/i dane będą przechowywane przez okres: 

− 120 „Akta osobowe osób zatrudnionych” – 10 lat*. 
 
*po upływie obowiązującego okresu przechowywania, akta sprawy będą poddane 
ekspertyzie właściwego archiwum państwowego dla ewentualnego dokonania 
zmiany okresu przechowywania tych akt. Dokumentację w sprawach związanych  
ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika dotyczące stosunków pracy 
nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po 31 grudnia 1998 r.  
a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego, 
kwalifikuje się do kategorii BE50 tj. 50 lat. 
 

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, przysługuje Panu/Pani 
prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.  
18 RODO. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych (art.  
20 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). 
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8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(UODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Źródło pochodzenia danych osobowych: informacja o danych osobowych 
przekazana przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kutnie – Pana/ią …………………………………………………………………………...  

10. 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. 

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

 
Sporządziła: 
Aneta Urbaniak 
 
 
Kutno, dnia 29.07.2021 r. 

Bożena Budnik 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kutnie 

 
 


