
 

Klauzula informacyjna  

dotycząca  przetwarzania danych osobowych  

w Ośrodku Pomocy Społecznejw Wołominie 
 

Na podstawie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) [Dz. Urz.  UE. 
L 2016,  nr 119], zwanego dalej RODO, informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin. 
Dane kontaktowe: tel. 22 7872701, e-mail: ops@ops.wolomin.pl 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Dominikę Bereda, 
dane kontaktowe: ido@ops.wolomin.pl 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia 
określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na 
Administratorze w celu realizacji zadań, świadczenia usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, 
art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz branżowych aktów prawnych wymienionych w § 2 Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołominie, a także na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 
Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest 
obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmiotom, które zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia danych. 
 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla 
którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności 
wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania  i archiwizacji 
dokumentacji oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.  
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się 
właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, 
procedurami i standardami.  
 



W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do 
danych osobowych, sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli 
do przetwarzania doszło na podstawie zgody, jednocześnienie ma to wpływu na zgodność 
przetwarzania danych, którego  dokonano przed jej cofnięciem. 
 
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Ośrodek Pomocy Społecznej 
jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego 
lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia 
pomocy/ przyznania świadczeń.  
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane. 
 

 


