
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ 

Na podstawie art. 13 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)  
informujemy, że: 
 

1. Dane dotyczące administratora danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 

6A, 14-200 Iława . Dane kontaktowe: tel. 89 648 41 24; e-mail  mops@mops.ilawa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mops.ilawa.pl; 

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach zawarcia 
i realizacji umowy cywilnoprawnej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6A,  

14-200 Iława oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, zobowiązań 
podatkowych, rachunkowości. 

4. Udostępnienie danych osobowych  
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Urzędy Państwowe i Instytucje zgodnie z zawartą umową.  

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego  
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.  Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartej umowy oraz przewidziany w obowiązujących przepisach 
prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów;  

7. Przysługujące prawa: 

• Posiada Pani/Pan prawo 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, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy 
pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych 

8. Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 
Umowy będą niemożliwe.  
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
W trakcie przetwarzania Państwa danych  nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
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