
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  

art. 13 RODO 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 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: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w 

Warszawie przy 

ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa jest Administratorem Pani/ Pana danych 

osobowych. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ops-wola.waw.pl tel. 

22 571 50 30 

3. Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane dotyczące członków 

rodziny na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  ( art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit b 

Rozporządzenia). 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

oraz windykacji należności w przypadku świadczeń nienależnie pobranych w oparciu 

o w/w przepisy prawa.  

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być: 

• podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią 

z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną ( UP, ZGN, WZL, WSSiZ, 

GOPS/MOPS, WCPR, Administracje/spółdzielnie)  

• podmioty kontrolne i sprawujące nadzór,  

• dostawcy prądu i gazu, banki, Archiwum Państwowe, organizacje pozarządowe, 

podmioty  

w których organizowane są prace społecznie użyteczne,  

• Prezydent m. st. Warszawy w zakresie obsługi oprogramowania „Jedna Karta”, 

• podmioty którym Ośrodek zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie 

stosownych umów zawartych z Ośrodkiem np. operator pocztowy, dostawcy 

oprogramowania, podmioty świadczące doradztwo, obsługę prawną, usługi 

opiekuńcze, cateringowe, brakowania dokumentacji, hostingu poczty i strony www). 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń 

pomocy, a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od 

rodzaju sprawy) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym 
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Dokument przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 
 

przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W przypadku świadczeń i usług takich jak: interwencja kryzysowa, praca socjalna, 

poradnictwo, uczestnictwo w zajęciach klubu samopomocy, klubu dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie noclegowni, ogrzewalni, sprawiania 

pogrzebu, przyznania biletu kredytowanego, usług w ośrodkach wsparcia  obowiązek 

informacyjny jest realizowany poprzez zamieszczenie klauzuli w widocznym miejscu 

w budynku, w którym świadczenia są udzielane oraz na stronie internetowej Ośrodka. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, 

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych może być: odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej, 

wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym, wystąpienie do właściwych 

organów o udzielenie informacji. 

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka). 

Niniejsza klauzula informacyjna dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Działu Pomocy 

Osobom Bezdomnym OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz na stronie internetowej: 

www.ops-wola.waw.pl w zakładce O- nas – Ochrona danych osobowych. 
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