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Zaproszenie do złożenia oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie dla 30 osób 2- óch pięciodniowych
warsztatów socjoterapeutycznych w formie obozów wyjazdowych .
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację
zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w zakresie zorganizowania i
przeprowadzenia dla 30 osób 2- óch pięciodniowych warsztatów socjoterapeutycznych w
formie obozów wyjazdowych w ramach Projektu pn. ,,Rodzina zastępcza” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem
jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w
zakresie wzmocnienia kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
(30os.;6M,24K), wsparcia rodziny, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania 40
dzieci i młodzieży w wieku 12-25 (24K, 16M) poprzez wzmocnienie ich kompetencji
społecznych i zawodowych na terenie Suwałk w okresie do 31.07.2020 r.
I. Określenie przedmiotu zamówienia/opis wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla 30 osób (2 grupy
po 15 osób) w wieku I gr. 12-14 lat, II gr. 15-17 lat, 2- óch pięciodniowych warsztatów
socjoterapeutycznych w formie obozów wyjazdowych.
2. Termin realizacji zamówienia : 01 lipiec 2019 r. – 31 sierpień 2019 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce wykonania usługi: powiaty suwalski, sejneński i augustowski.
4. Uczestnikami obozów będą wychowankowie pieczy zastępczej z terenu Suwałk biorący
udział w projekcie pn. „Rodzina zastępcza” – współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do:
• przygotowania szczegółowych programów warsztatów socjoterapeutycznych wraz
z przewidywanymi formami zajęć dla uczestników - wg wzoru określonego w
załączniku do Zaproszenia do złożenia oferty;
• podziału pobytu na 2 części : rekreacyjną (aktywny wypoczynek.: m.in.: gry, zabawy,
zajęcia sportowe, i inne atrakcje np. park linowy, pływalnia, paintball) oraz część
warsztatową (zajęcia psychokorekcyjne oraz socjoterapeutyczne.);
• realizacji programów i harmonogramów;
• zapewnienia całodniowych, pełnowartościowych posiłków dla uczestników - zgodnie
z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami
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higieny i racjonalnego żywienia, z wyjątkiem dnia przyjazdu i wyjazdu. W dzień
przyjazdu Wykonawca zapewni uczestnikom minimum trzy posiłki (obiad,
podwieczorek, kolacja). W dzień powrotu wykonawca zapewni minimum trzy posiłki
(śniadanie, II śniadanie, obiad). Śniadania będą organizowane w postaci
„szwedzkiego stołu" wraz z gorącymi napojami: kawa, herbata czarna, herbaty
smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy
zastrzeżeniu
konieczności
podania
posiłków
bezmięsnych
(wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.). Każdy obiad składać się ma z dwóch
dań, deseru i soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą takie same dla wszystkich
uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych
(wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.). Kolacja w formie „szwedzkiego stołu"
składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i
herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków
bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.). Podwieczorek składać
się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami:
mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek i owoców.
Harmonogram godzinowy posiłków ustala Wykonawca. Posiłki nie mogą być
podawane w jednorazowych naczyniach oraz z użyciem plastikowych sztućców.
Ponadto Wykonawca zapewnieni w miejscu zakwaterowania nieograniczony dostęp
do wody pitnej. Wykonawca zapewni wysoką jakość wyżywienia, które musi być
zdrowe, świeże, sycące i smaczne. Zasada urozmaicania powinna dotyczyć
wszystkich posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potraw
i napojów, zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego
menu oraz zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi
potrzebnej do sprawnego przeprowadzenia usługi gastronomicznej.
Posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala zajęciowa (nie może być to
korytarz).;
zapewnienia transportu i zakwaterowania dla uczestników;
Przewóz uczestników autokarem winien być przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn.
zm.) oraz innymi aktami prawa regulującymi przewóz osób. Wykonawca zapewnia
transport uczestników środkiem pojazdu sprawnym technicznie, posiadającym ważne
badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC. Wykonawca w razie awarii pojazdu
zapewnia pojazd zastępczy na własny koszt, spełniający wymagania określone w
ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto autokar musi posiadać sprawną klimatyzację,
ogrzewanie.
Miejsce zakwaterowania uczestników turnusów musi posiadać zaplecze szkoleniowe i
zaplecze restauracyjne, zapewniające wyżywienie oraz sale dydaktyczne w jednym
miejscu w obiekcie o wysokim standardzie z udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych, wyposażone w:
1) pełne zaplecze sanitarne dopasowane do liczby uczestników;
2) bazę żywieniową (restauracja/stołówka oferująca żywienie w pełnym zakresie);
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3) pokoje uczestników powinny być dwu lub trzy osobowe. Każdy pokój powinien
posiadać odrębną łazienkę;
Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki
pobytu.
ubezpieczenia uczestników obozów warsztatów socjoterapeutycznych (w tym
ubezpieczenie turystyczne i od wyrządzonych szkód);
zapewnienia uczestnikom dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w
tym transport do placówek opieki zdrowotnej, jeżeli taki okaże się konieczny;
zapewnienia kadry zdolnej do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają
uprawnienia i kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoby rekomendowane do prowadzenia zajęć z ramienia
Wykonawcy posiadały wykształcenie wyższe: psychologiczne, pedagogiczne,
resocjalizacyjne i min. 2 letnie doświadczenie w przedmiotowej pracy zawodowej.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby w/w osoby nie figurowały w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym (Dz. U z 2018 r., poz. 405). Zamawiający uzna warunek dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli osoby, wskazane
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają uprawnienia i
kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz doświadczenie w
realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (treść
oświadczenia zawarta jest w załączniku do Zapytania ofertowego), potwierdzającego
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające posiadanie
prawa do wykonywania usług, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca
będzie zobowiązany przedłożyć na wyraźne żądanie Zamawiającego, przy czym
żądanie to Zamawiający może skierować do Wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona;
przeprowadzenie przez psychologów – trenerów na każdym z 2-óch obozów 10 godz.
warsztatów i treningów grupowych ukierunkowanych na: odreagowanie negatywnych
przeżyć, wzmocnienie własnej wartości i akceptacji siebie, wymianie doświadczeń,
wzajemnej pomocy, kształtowanie komunikacji społecznej, zarządzania emocjami,
profilaktyce uzależnień i ryzykownych zachowań seksualnych (2 obozy x 10 godz.
zaj. warsztat. = 20 godz.; 1 godz.= 60 min);
przeprowadzenie przez psychologów - trenerów z każdym uczestnikiem obozu po
1 godzinie indywidualnych spotkań mających na celu głębsze poznanie uczestników,
ich zachowań oraz radzenia w sytuacjach trudnych;
przygotowania - przez trenerów- psychologów- po zakończeniu każdego z obozów
i przekazania Zamawiającemu indywidualnych opinii dot. każdego uczestnika
warsztatów socjoterapeutycznych, ( zostaną one przedstawione rodzicom/opiekunom
w celu ukierunkowania ich pracy opiekuńczo –wychowawczej)
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zapewnienia miejsc przystosowanych do prowadzenia zajęć grupowych i
wydzielonych miejsc do zajęć indywidualnych;
• zapewnienie materiałów do przeprowadzenia poszczególnych zajęć;
• przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizacji działania
określonych i wymaganych przez Zamawiającego m.in. list obecności
potwierdzających noclegi , wyżywienie, korzystanie atrakcji, dzienników zajęć,
harmonogramów zajęć, dokumentacji fotograficznej przebiegu działań realizowanych
w ramach projektu aparatem cyfrowym - minimum 10 zdjęć dobrej jakości z realizacji
zamówienia, przekazywane w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Materiał
fotograficzny Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu
działania drogą elektroniczną oraz na nośniku CD/DVD w przeciągu 5 dni po
zakończeniu działania.
• przekazania
Zamawiającemu sprawozdania z każdego przeprowadzonego obozu
– warsztatu socjoterapeutycznego;
• wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad organizacją obozu.
• zapewnienia przynajmniej dwóch osób, przypadających na każdy obóz, sprawujących
opiekę nad pobytem uczestników, posiadających uprawienia wychowawcy
wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z
2018r., poz. 1457,1560,1669). W/w osoby nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U z 2018r.,
poz. 405).
• zapewnienia uczestnikom obozów możliwość korzystania z atrakcji znajdujących się
na terenie obiektu zakwaterowania (np. sprzęt sportowy; miejsce na ognisko lub grill),
atrakcji turystycznych miejsca pobytu;
• przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej przebiegu działań realizowanych w
ramach projektu aparatem cyfrowym - minimum 10 zdjęć dobrej jakości z realizacji
zamówienia, przekazywane w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Materiał
fotograficzny Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu
działania drogą elektroniczną oraz na nośniku CD/DVD w przeciągu 5 dni po
zakończeniu działania.
• oznakowania sal szkoleniowych, materiałów , dokumentów z realizacji zadania
przekazywane odpowiednimi logotypami przekazanymi przez Zamawiającego oraz
poinformowania osób biorących udział w warsztatach socjoterapeutycznych, iż obozy
odbywają się w ramach projektu pn. „Rodzina zastępcza” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
• sumiennego i rzetelnego wykonania zamówienia oraz zorientowania na osiągnięcie
celu.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz zakres wykluczenia:
O udzielanie zamówienie może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
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deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia.
deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.

7. Zadania po stronie wykonawcy:
• wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania
nad prawidłową realizacją zawartej umowy,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia
• każdy obóz musi mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę odpowiedzialną
za organizację warsztatów socjoterapeutyucznych, wskazaną do kontaktu z
Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zajęć w trakcie ich realizacji .
8. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków :
• formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
• wykaz w zakresie dysponowania osobami z min. 2 letnim doświadczeniem pracy
zawodowej biorący udział w wykonaniu zadania
• wzór programów przebiegu warsztatów socjoterapeutycznych
• oświadczenie należytego wykonania zadania
• podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i klauzuli informacyjnej
9. Opis sposobu przygotowania oferty :
Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne
dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za
2 obozy łącznie . Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta.
10. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy: cena 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru: K = (A/B) x 100 pkt, gdzie:
K - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B - cena brutto badanej oferty.
II. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019r. w
formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Filipowska 20
• faxem na numer : 087/ 5628971,
• elektronicznej: e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl
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(podpis zamawiającego)
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FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenie oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie 2- óch pięciodniowych
warsztatów socjoterapeutycznych w formie obozów wyjazdowych dla 30 osób
w ramach Projektu pn. ,,Rodzina zastępcza”
1. DANE OFERENTA
Nazwa
Adres
Tel./Fax
E-mail
Nr KRS (ew. nr CEIDG)
Nr REGON
Nr wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi
warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz
uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE.
Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się wykonać na następujących oferowanych przeze mnie
warunkach.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie 2- óch
pięciodniowych warsztatów socjoterapeutycznych w
formie obozów wyjazdowych dla 30 osób

Miejscowość i data

Cena brutto

/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta
z załączonym pełnomocnictwem/
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane/

Dane Wykonawcy: …………………………
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Adres: …………………………
Tel. kontaktowy: …………………………
e-mail: …………………………

Dotyczy Zapytania ofertowego
Zorganizowania i przeprowadzenia 2- óch pięciodniowych warsztatów socjoterapeutycznych w formie
obozów wyjazdowych dla 30 osób
w ramach projektu pn.: „Rodzina zastępcza”

PROGRAM warsztatów socjoterapeutycznych
Dzień turnusu

Program/przewidywane formy zajęć

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4
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Osoba/y prowadząca/e
przewidziane formy zajęć
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Oświadczenie należytego wykonania zadania
Działając w imieniu wskazanego wyżej Oferenta, jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych
oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem
odpowiedzialności prawnej, że:
•

Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu,

•

Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,

•

Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

•

Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,

•

Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

•

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia,

•

Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia
w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
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Warunek w zakresie dysponowania osobami:
Oświadczam, iż dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1 warsztaty socjoterapeutyczne

Lp.

Imię i nazwisko oraz
wykształcenie

Wskazanie pełnionej
funkcji

Opis doświadczenia w celu wykazania
spełniania warunku

Wskazanie pełnionej
funkcji

Opis doświadczenia w celu wykazania
spełniania warunku

1
2
3
4

2 warsztaty socjoterapeutyczne

Lp.

Imię i nazwisko oraz
wykształcenie

1
2
3
4

Oświadczam, że w/w osoby nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U z 2018 r., poz. 405)1 .

1

zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu przestępczością na tle seksualnym (Dz. U z 2018 r., poz. 405), przed
nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania
informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym (…)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki

tel. 87/562 89 70
fax. 87/562 89 71
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl
www.mopr.suwalki.pl

Projekt pn. „Rodzina zastępcza” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Miejscowość i data

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki

/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta
z załączonym pełnomocnictwem/
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo
parafowane

tel. 87/562 89 70
fax. 87/562 89 71
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl
www.mopr.suwalki.pl

Projekt pn. „Rodzina zastępcza” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji projektu pn. „RODZINA ZASTĘPCZA” nr RPPD.07.01.00-IŻ.00-20-0004/17 zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 ) oraz Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. zwanym dalej „RODO”
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel +(85) 66 54 549,
email:kancelaria@wrotapodlasia.pl
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres email:jod@wrotapodlasia.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji badań
ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach Programu.
4) Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze(art.
6 ust. 1lit.c) RODO).
5) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację i
obsługę informatyczną.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z
przepisów prawa dot. archiwizacji.
7) Mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
8) Nie przysługuje mi prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,
om których mowa w art. 20 RODO.
9) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o których mowa w art. 22 Rozporządzenia.
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Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
Na podstawie 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), zwanym
dalej: RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul.
Filipowska 20, 16-400 Suwałki, tel. 87 5628970.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kontakt e-mail: iod@mopr.suwalki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, promocji i sprawozdawczości
projektu pn. „Rodzina zastępcza” o nr RPPD.07.02.01- 20-0018/17
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, osoby
realizujące poszczególne zadania w projekcie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej przez okres niezbędny do zapewnienia
trwałości projektu pn. „Rodzina zastępcza” tj. do końca 2025 roku.
8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji
b) prawo dostępu do danych osobowych
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania
e) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu, usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu
f) prawo do przenoszenia danych osobowych
g) prawo do sprzeciwu
h) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie pn. „Rodzina
zastępcza”.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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