Załącznik nr 1

Informacje dla osób oraz rodzin,
których dane osobowe przetwarzane są w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi
w ramach zadań PFRON.
Informacje ogólne
Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, z
siedzibą przy ulicy Kilińskiego 102/102a.
Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do ustalenia uprawnień do dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tylko w
takim celu będą wykorzystywane.
Zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają Państwo obowiązek podać
wszelkie informacje potrzebne do rzetelnego ustalenia Państwa sytuacji.
Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia dofinansowania. Państwa dane
nie będą podlegać przetwarzaniu zautomatyzowanemu ani nie będą przekazywane do
państw trzecich.
Okres przetwarzania
Zebrane dane będziemy przetwarzać przez okres potrzebny do realizacji celu, lecz nie
krócej niż określają to przepisy o archiwizacji.

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi
danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem:
ochronadanych@mops.lodz.pl.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
https://mops.uml.lodz.pl/informacje/ochrona-danych/

Kategorie odbiorców
Na podstawie umów powierzenia danych oraz odrębnych przepisów będziemy
przekazywać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: PFRON, agencje
usługowo-opiekuńcze, placówki oświatowe, firmy serwisowe oraz organizacje
pozarządowe, z którymi Ośrodek podpisał umowy na realizację zadań publicznych.
Prawa i skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do
swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim przepisy prawa
zobowiązują Ośrodek do ich przetwarzania.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
Podstawa prawna
‒ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172).
‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).
‒ Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2018 poz. 217).
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