
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla osób zawierających umowy zlecenia/o dzieło i inne umowy cywilnoprawne 

 
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 Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż : 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy 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. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: p. Adriana Pawłowska, e-mail: iod@ops-
wola.waw.pl, tel. 22 571-50-30. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 
lit b oraz c  "RODO”. 

4. Dane Zleceniobiorcy przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, w tym: 

a. realizacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, 
zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat dla 
osób fizycznych niebędących pracownikami nieposiadającej osobowości prawnej jednostki 
organizacyjnej m.st. Warszawy, 

b. wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zawartych przez osoby, o których mowa w lit a, z m.st. 
Warszawą; 

c. realizacji zajęć komorniczych, egzekucyjnych i zabezpieczających; 

d. realizacji innych niż określone w lit. a – c wierzytelności pieniężnych, 

e. udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych instytucji dotyczące udostępniania danych 
osobowych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych 
będzie Prezydent m.st. Warszawy w związku z realizacją zobowiązania z tytułu obsługi jednostek 
miejskich m.st. Warszawy przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy w 
zakresie jednego numeru NIP 525-22-48-481 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisu 
prawa lub którym Ośrodek na podstawie umów powierzenia przekazuje dane w celu świadczenia na 
rzecz Ośrodka usług lub dostaw tj. hosting strony internetowej i poczty elektronicznej. 

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, a 
następnie będą archiwizowane przez okres 10 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. Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych. 

8. Podanie danych przez Zleceniobiorcę jest związane z zawarciem niniejszej Umowy. 

9. Dane Zleceniobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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