
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ 

POMOCY SPOŁECZNEJ, KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ 

POMOCY SPOŁECZNEJ (I/LUB OPIEKUNÓW)  

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN  
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin  jest: Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Bema 91, 01-

233 Warszawa, zwany dalej „OPS”. 
 

2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także z Inspektorem ochrony 

danych powołanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Ewentualne 

zapytania należy kierować na podany adres e-mail: iod@ops-wola.waw.pl lub na w/w adres siedziby OPS. 

 

3. Dane osobowe osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin są przetwarzane w celu wykonania 

ciążących na OPS obowiązków prawych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2  lit. a), b) oraz lit. c) Rozporządzenia. 

 
4. Dane osobowe osób wymienionych w pkt 1 przetwarzane są w celu/celach: 

a) związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

b) do ochrony żywotnych interesów osób, o których mowa w pkt 1 niniejszej informacji 

c) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi;  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą 

uprawnione na podstawie przepisu prawa organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, inne organy ds. pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, oraz podmioty, którym OPS zleca usługi zgodnie 

z zawartymi umowami powierzenia, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, itp. 

6. Współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia w związku z realizacją 

świadczeń pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych jest 

– Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Nałkowskiej 

11, 01-886 Warszawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 lat po 

zakończeniu korzystania ze świadczeń, 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, (informacja o przetwarzanych przez OPS danych), do sprostowania (poprawienia) danych w  
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przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, 

oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz 

osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich jest wymogiem ustawowym. 

11. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być:  

a) odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej, 

b) wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym, 

c) wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji. 

12. Dane osób wskazanych w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 


