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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyjęcia zgłoszenia do projektu „Złota Rączka” 

jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (MOPS). 

Z administratorem danych można się kontaktować: 

• listownie: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice 

• telefonicznie: telefonicznie: 32 251 00 87, 

• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej https://epuap.gov.pl 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

MOPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować: 

• listownie: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice 

• telefonicznie: telefonicznie: 32 251 00 87, 

• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej https://epuap.gov.pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Państwa dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia do udziału w programie Złota Rączka i przekazania 

go Wykonawcy. Administrator będzie przetwarzał również otrzymane od Wykonawcy dane o wykonaniu usługi, 

w celu statystycznym. 

Podstawą powyższego przetwarzania danych jest wykonanie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej 

zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Dane będą przetwarzane również w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym. Podstawą tego 

przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze. 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH  

Państwa dane osobowe będą ujawniane: 

• Wyłonionemu przez Miasto Katowice Wykonawcy, którym jest Fundacja Rozwoju Ekonomii 

Społecznej FRES z siedzibą w  Katowicach ul. Kanałowa 32b,  

• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

• innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W 

szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt 

informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, 

zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom 

zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych tym podmiotom realizowane będzie na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je 

przetwarzać jedynie na polecenie MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione 

do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE  

Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA  
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Przysługują Państwu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do usunięcia danych osobowych (w określonych przypadkach); 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 

Ponadto w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym 

przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa 

szczególną sytuację. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można się skontaktować: 

• W sposób podany na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl 

• Listownie: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  

Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości udziału w programie. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia znajdą Państwo na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl) 

lub udzieli ich Państwu pracownik MOPS. 

https://uodo.gov.pl/
http://www.mops.katowice.pl/

