
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu                                       
ul. Winna 9, 82-300 Elbląg 
tel. (55) 625 61 00, fax (55) 625 61 03         
http://mops.elblag.pl     mops@mops.elblag.pl 
NIP:578-10-43-460       REGON:002791900                                                            

                                                      

                                                      
 
Karta zgłoszenia do konkursu na realizację kampanii na rzecz seniorów zagrożonych  

i dotkniętych przemocą. 

 

Informacje o zgłaszającym 

Adres  

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

E-mail 

 

Osoba do 

kontaktów 

 

 

www 

 

 

1. Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.  

2. Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN konkursu na zorganizowanie kampanii na rzecz 

przeciwdziałania przemocy ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Elblągu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 

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), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. 
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Klauzula informacyjna  

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), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej      
Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg 
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9; 

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna 
Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl; 
                            
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na realizację kampanii na 
rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. który stanowi, że 
przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: prasa oraz organy i instytucje współpracujące z 
MOPS w Elbląg; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z 
Jednolitym rzeczowym wykazem akt; 
 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy 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); 

8)  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zgłoszenie 
do konkursu; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 

 


