
 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

dla osób korzystających z oferty  Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 
 

 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) 

b) realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 
w formie: programów aktywizujących, zajęć klubowych, imprez okolicznościowych, 
spotkań i konkursów - na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan 
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez pisemne oświadczenie złożone do  
Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie - wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programach, zajęciach  
klubowych, spotkaniach czy imprezach okolicznościowych organizowanych przez OWS. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie 
stosownych umów zawartych z Ośrodkiem np. kontrahenci realizujący zadania na rzecz uczestników 
OWS organizacje pozarządowe, dostawcy usług takich jak hosting poczty elektronicznej i  strony 
internetowej, kontrahenci realizujący zadania z zakresu archiwizacji i brakowania dokumentacji, do-
stawca usług pocztowych). 

6. Dane uczestników dziennego pobytu będą przetwarzane przez okres korzystania z tej formy 
 pomocy, 
a następnie będą archiwizowane przez okres 10 lat, natomiast dane zebrane w oparciu 
o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej obowiązywania, a następnie będą podlegały 
archiwizacji przez okres 10 lat w przypadku programów aktywizujących lub 5 lat  w przypadku zajęć 
klubowych, imprez okolicznościowych i spotkań oraz  przez okres 3 lat w przypadku Ankiety zainte-
resowań, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum 
Państwowe ( ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

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

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

- na podstawie art. 17 prawo do usunięcia danych osobowych ( jeżeli przetwarzanie danych opiera 
się na wyrażonej zgodzie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania). 
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- na podstawie art. 18 prawo do 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 powzię-
cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

 

8. Podanie danych osobowych przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń pomocy 
społecznej ( w formie dziennego pobytu w OWS) jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych może być odmowa przyznania świadczenia. W przypadku zbierania 
danych do innych działań prowadzonych w ramach OWS (  takich jak: zajęcia klubowe, spotkania, 
imprezy, konkursy etc.) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w zajęciach. 
 
9. Dane osób korzystających z form pomocy dostępnych w OWS nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

10. Obowiązek informacyjny w przypadku udzielania usług w ośrodkach wsparcia  jest realizowany 
poprzez zamieszczenie niniejszej klauzuli  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla 
Seniorów oraz  na stronie internetowej www.ops-wola.waw.pl w zakładce O- nas – Ochrona danych 
osobowych. 
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