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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych: 

I. Administrator danych 

Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 10, 48200 Prudnik, NIP 7551291899, 

REGON 004501354, telefon kontaktowy 774067038, 774067039, email: ops@opsprudnik.pl, zwany dalej 

„Ośrodkiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@opsprudnik.pl lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Kategorie danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 

Ośrodek przetwarza następujące kategoria danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celu realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2021 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w Karcie zgłoszenia do Programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Ośrodek będzie przechowywał Pani/a dane osobowe związane z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2021 przez okres 12 lat od zakończenia programu. 

 
VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Ośrodka oraz mogą być przekazane podmiotom, z którymi zawarte są umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom, którym udostępnia się dane na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności organom administracji rządowej i samorządowej, w tym organom ścigania i 

kontroli. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W Ośrodku nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.  

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do Pani/a danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 
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W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu Ośrodka, przysługuje Pani/u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest zgoda, ma Pan/i prawo wycofania 

zgody . Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.\ 

Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/a danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

IX. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 

Pani/a dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa), przedstawiciela 

ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, CEIDG, KRS) 

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Ośrodek nie przekazuje przetwarzanych danych do państwa trzeciego 

XI. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skorzystania z programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021; w przypadku niepodania danych osobowych Ośrodek zmuszony jest 

odmówić obsługi Klienta. 

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/a zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 

Zapoznałam/łem się z treścią  

Obowiązku Informacyjnego Ośrodka 

  

…………………………………………………………………………… 
                                           data i czytelny podpis   

 


