
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w związku 
 z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A, Obszar B, Obszar C 

 
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 – RODO), 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej MOPR 

2. Siedziba Administratora: 
ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok, nr tel. 85 879 79 50, adres e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl 

3. Inspektor Ochrony Danych: 
kontakt pod adresem e-mail: iod@mopr.bialystok.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w MOPR: 

• w celu realizacji zadań wynikających z: 
• obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie 

publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g RODO 

• w celu realizacji zadań wynikających z: 
• uchwały Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

5. Pani/Pana dane osobowe będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w ten sposób 
mogą zostać przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu 
monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Białymstoku oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. Pani/Pana dane osobowe zostaną 
przekazane do Miasta Białystok – Prezydenta Miasta Białegostoku w celu dokonania przelewu środków 
PFRON. Ponadto w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych takim 
jak:  

• organy administracji publicznej, 

• Policja, Prokuratura, sądy, 

• innym podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie 
brakiem możliwości wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” 
Moduł I Obszar A, Obszar B, Obszar C. 

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, 

• sprostowania danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków, w których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 
przepisów prawa. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 


