
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 
(określane jako „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: 
OPS) z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: 
ops@opschorzow.pl 

2. W OPS wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail: zydek.j@opschorzow.pl 

3. OPS  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu realizacji wniosku o świadczenie usług opieki wytchnieniowej oraz 
realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym oraz innym podmiotom zapewniającym 
obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, lub realizującym inne zadania na zlecenie OPS. 
Przekazanie danych realizowane będzie wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji. 

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo 
ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w 
dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

 

…….………………                                                          
Data i podpis 

           


