
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z 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 osobowych) – zwanego dalej RODO 
informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych  jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, reprezentowany przez Dyrektora. 

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie:  
 
Dane kontaktowe: 
Joanna Litwin, 
telefon: 914857542, 
e-mail: iod@mopr.szczecin.pl 
 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:  
 
Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
 
zapewnienia komunikacji i kontaktu między 
Wnioskodawcą, a Administratorem (na 
podstawie wyrażonej zgody) 

art 6 ust. 1 lit. a) RODO 

realizacji umowy zawartej z Wnioskodawcą art 6 ust. 1 lit. b) RODO 

wykonywania, w zakresie realizacji 
wniosku, niezbędnych zadań publicznych 
realizowanych w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej  

art 6 ust. 1 lit. e) RODO 

przetwarzania danych dotyczących zdrowia 
(na podstawie wyrażonej zgody) 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez Administratora w 
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej 

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przetwarza dane osobowe, co do 
których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych 
danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w związku z naborem wniosków 
o najem mieszkania wspomaganego w ramach  edycji programu „Dom dla Seniora”- 
zasób mieszkaniowy Szczecińskiego TBS.  
 

3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od 
Wnioskodawcy. 



 
4. Odbiorcy danych osobowych : Odbiorcami  danych osobowych  osób uprawnionych 

do zawarcia umów najmu będzie STBS Sp. z o.o ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, 70-
01 Szczecin tj. podmiot upoważniony do odbioru danych osobowych na podstawie 
zawartego pomiędzy stronami porozumienia. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą  przechowywane 
przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 
MOPR oraz STBS Sp. z o.o. w szczególności przez okres obowiązywania umowy 
najmu lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej 
umowy. 

6. Przysługujące prawa: Wnioskodawca posiada prawo żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Oprócz tego wnioskodawca posiada prawo 
wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO 
(uodo.gov.pl). W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody 
Wnioskodawcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 

7. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych 
może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy o najem mieszkania 
wspomaganego w ramach II edycji programu „Dom dla Seniora”. 
 

8. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W kwestiach nieuregulowanych w 
niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy 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 osobowych) – RODO. 

 
 

 

 


