
KLAUZULA INFORMACYJNA   

DLA OSÓB KIEROWANYCH DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

Na podstawie 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, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-
wola.waw.pl, tel. 22 571-50-00. 

2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@ops-wola.waw.pl lub telefonicznie pod numerem  22 571-50-30.  

3. Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane dotyczące członków rodziny  w celu 
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie: 

- przepisów prawa, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
w sprawie domów pomocy społecznej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788), Zarządzenia Prezydenta miasta stołecznego 
Warszawy Nr 1366/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Procedury dotyczącej 
zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej 
m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - w związku  
z  art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit b Rozporządzenia, 

-  umowy zawartej w celu ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w związku 
z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:  

• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa;  

• podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią  
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;  

• podmioty kontrolne i sprawujące nadzór nad działalnością Ośrodka;  

• podmioty którym Ośrodek zleca usługi (np. operator pocztowy, dostawcy 
oprogramowania, podmioty świadczące doradztwo, obsługę prawną, podmioty 
przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych 
z Ośrodkiem). 

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 przez Archiwum Państwowe na podstawie 
ustawy 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. 18 RODO – prawo do żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO;  
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• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przez Ośrodek.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych może być: pozostawienie wniosku bez rozpoznania,  odmowa przyznania świadczenia 
pomocy społecznej, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia, wystąpienie do Sądu z powództwem 
alimentacyjnym, wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji.  

11.W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje , 
w tym dane nie będą profilowane. 


