
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie 

 

OŚWIADCZENIE  

DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR DZIENNYCH OPIEKUNÓW 

SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  

NA TERENIE MIASTA OPOLA 

 

Ja niżej podpisany/a, .............................................................................................................................. 
(nazwisko i imię)  

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................................,  
(seria i numer dowodu)  

zamieszkały/a ...................................................................................................................................,  
(adres zamieszkania)  

oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną o następującej treści:  
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejskie Centrum 

Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, zwanym dalej MCŚ Opole. 

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ado@mcs.opole.pl. 

2. W Miejskim Centrum Świadczeń powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt pod 

adresem iod@mcs.opole.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań 

urzędu – na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., 

 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1000), 

4. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane: 

 podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

 Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

 Poczcie Polskiej, 

 firmie ubezpieczeniowej wyłonionej w celu objęcia ubezpieczeniem OC, 

 zarządcom lokali mieszkaniowych, 

 podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole, 

 podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole pomoc prawną, 

 podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

Opole, dnia ………………………..    ……………………………………..  

 Podpis kandydata  

 


