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Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Projekt „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowany przez Miasto Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0009/19-00 zawartej w dniu 19.06.2019r. oraz Aneksu nr RPPK.08.03.00-18-0009/19-01 
zawartego w dniu 15.06.2021r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego  na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

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) (Dz.Urz.UE.L.119.1) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1) Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (zwany dalej 
MOPR) z siedzibą ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg. Z MOPR można się kontaktować listownie, 
telefonicznie: 15 823-07-38, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.pl . 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W MOPR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem email: iod@mopr.pl, poczty tradycyjnej na adres MOPR, telefonicznie: 
15 823-07-38. 

3) Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z działaniem w charakterze pełnomocnika osoby 
aplikującej w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; 
Działanie 8.3- Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizowanego przez Miasto 
Tarnobrzeg/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 
ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 lub/i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – ww. Projektu. 

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) upoważnieni pracownicy MOPR oraz osoby upoważnione przez MOPR do przetwarzania danych osobowych
realizujące projekt w oparciu o wiążący ich z MOPR stosunek prawny, 
2) podmioty, którym MOPR powierzył dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji projektu; 
3) podmioty upoważnione wyłącznie na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty, w tym instytucje
zarządzające projektem oraz inne podmioty zaangażowane w ramach projektu. 

5) Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 (przez okres 
rekrutacji - realizacji i trwałości projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego”), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach) oraz instrukcję kancelaryjną obowiązującą w MOPR. 

6) Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych
w art. 15 RODO; 
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2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa  
w art. 18 RODO 
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa  
w art. 21 RODO. 
 
7) Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
8) Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
 
9) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu,  
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 
 
 
 ……………………………………… 
   (data, imię i nazwisko) 
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