
KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWA (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Zgodnie z 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 takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)

Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - siedziba: 83-200 Starogard 
Gdański, al. Jana Pawła II 6, tel. 585612938, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się :
a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

1. Zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 6 ust 1 lit.  b RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

2. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeks 
postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do 
dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.

3. Rozpatrzenia  reklamacji,  skarg,  wniosków  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do 
wykonania zdania realizowanego w interesie publicznychm przez administratora).

4. Wypełnienie obowiązku archiwizacji  dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.

IV. Odbiorcy danych

Państwa  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  podwykonawcom  związanym  z  Administratorem  umowami  powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, np. firmy świadczące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów oraz podmiotom upoważnionym 
do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy o świadczenie specjalistycznych usłgu opiekuńczych będą 
przetwarzane przez cały okres realizacji umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania Państwa danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędnę dla 
celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. W celach archiwizacyjnych dane osobowe będą 
przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną – 
przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończono czynności w sprawie realizacji umowy.

VI. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) danych,
3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
4) do ograniczenia przetwarzania danych,
5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO)
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO)

VII. Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VIII. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbęde do zawarcia umowy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Niepodanie przez 
Państwa dancyh osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realziacji umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora, w tym 
profilowaniu.
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