
 
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

 

 
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 RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Działu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą 
w Warszawie przy 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: p. Adriana Pawłowska, e-mail: iod@ops-wola.waw.pl,  
tel. 22 571-50-30.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka na podstawie przepisów 
prawa ( w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w tym: 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.),  

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 998 
z późn. zm.)  

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1390),  

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2019, poz. 473) 
 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia wsparcia i pomocy osobom/ rodzinom przeżywającym trudności 
opiekuńczo- wychowawcze, doświadczającym przemocy oraz wymagającym innych form wsparcia określonych w/w 
przepisach prawa. 

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. wykonawcy usług  wsparcia rodziny wyłonieni w procedurze zamówień publicznych, dostawcy usług takich jak 
hosting poczty elektronicznej i  strony internetowej, kontrahenci realizujący zadania z zakresu archiwizacji 
i brakowania dokumentacji). 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze wsparcia Ośrodka, 
a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat 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: 

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

Prawo to jest ograniczone w odniesieniu do osób, do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz 
osób stosujących przemoc w rodzinie ze względu na zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
doświadczających przemocy i osób zgłaszających jej występowanie, zgodnie z art. 9 c ust. 5 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

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

• 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 powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Konsekwencja ich 
niepodania może być brak możliwości udzielenia Ośrodek wsparcia  i usług realizowanych na rzecz rodziny. 

9. Dane rodzin/osób korzystających ze wsparcia Ośrodka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą profilowane. 

10. 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. 
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