
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku  

z realizacją obowiązków wynikających z art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wesoła m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. 1 Pułku Praskiego 21a. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani / Pana danych 

osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@opswesola.waw.pl lub na ww. adres do 

korespondencji. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Ośrodek na podstawie udzielonej 

zgody wyrażonej poprzez podpisanie listy obecności na warsztatach  edukacyjnych 

prowadzonych przez Unilever Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa pn. „Co kryje brud? - wzorowa łazienka” w związku z realizacją obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, jeżeli 

dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do wykonywania przez te osobowy 

obowiązków służbowych, 

2) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

3) kontrahenci Ośrodka, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, z którymi 

zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z obowiązującą 

w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan następujące 

prawa: 

1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w następujących 

przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 



4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 


