
 

 

Informacja  dotycząca  przetwarzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie 

danych osobowych, których nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą 

 

Na podstawie art. 14  ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO  przedstawia się następujące 

informacje:  

 

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. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez: 

▪ pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w celu kontaktu z Państwem                          

w sytuacjach dotyczących ochrony żywotnych interesów podopiecznego.  

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będą:  

▪ art. 6 ust. 1 lit. d)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych  interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 
▪ Będziemy przetwarzać  następujące kategorie danych osobowych : imię i  nazwisko, tel. kontaktowy. 

6. Od kogo pochodzą Państwa dane osobowe: 

▪ Państwa dane osobowe pochodzą od naszych podopiecznych, którzy wskazali Państwa jako osoby do 

kontaktu w sytuacjach dotyczących ochrony ich żywotnych interesów np. gdyby trafili do szpitala. 

7. Okres przechowywania danych: 

▪ Państwa dane osobowe  będą przechowywane przez okres świadczenia naszym podopiecznym pomocy 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, bądź też do momentu wskazania przez 

podopiecznego innej osoby do kontaktu.  

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:   

▪ Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

▪ Prawo do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg, 

▪ Prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy  RODO.  
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