
KLAUZULA INFORMACYJNA

- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z 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) – dalej RODO - informuję, iż:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Hajnówce reprezentowany przez Pana Dyrektora – Mariusza Iwaniuka, adres siedziby: 
Ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. Dane kontaktowe Tel: 85 682 20 11 adres 
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
2. W sprawach związanych z sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych (jak również 
z innymi pytaniami odnośnie danych osobowych) prosimy o kontaktowanie się z inspektorem danych 
osobowych – Panią Iwoną Malczyk Tel: 506 358 200 adres e-mail: malczyk@togatus.pl
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce może przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane w celach:
a. diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie; podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku; podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie; opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 
w rodzinie; monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy;
b. Dane te będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt c), e) 
RODO) na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie  a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”.
c. W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści tej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
6. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania od podmiotów publicznych przetwarzających 
dane dotyczące postępowań administracyjnych, sądowych, karnych, a także od podmiotów 
świadczących ochronę zdrowia, podmiotów oświatowych oraz podmiotów związanych z profilaktyką 
antyalkoholową będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii 
archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora do:
a) dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO)
b) żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO)
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c) żądanie ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO)
e) żądanie usunięcia danych (art. 17 RODO,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


