
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY 

KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI WSPARCIA DLA 

SENIORÓW W RAMACH RZĄDOWEGO  

PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

Zgodnie z art. 13 i 14 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: 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą: 83-200 Starogard Gdański, al. Jana 

Pawła II 6, tel. 585624458 e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych drogą 

elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi wsparcia. 

Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie 

obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed 

zakażeniem Covid-19 oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp 

do tzw. „opieki na odległość”. 

4. Źródło pochodzenia danych 

Jeżeli Administrator nie pozyskał danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana 

oznacza to, że takie dane zostały przez Panią/Pana przekazane w trakcie rozmowy 

telefonicznej z konsultantem ogólnopolskiej infolinii uruchomionej przez 



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Solidarnościowego 

Korpusu Wsparcia Seniorów w zakresie danych adresowych, wieku oraz zakresu 

oczekiwanego wsparcia lub zostały podane w formularzu zgłoszeń do programu. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Administratorem umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom zapewniającym 

zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów. 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o 

archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją 

Kancelaryjną przez okres 10 lat. 

7. Przysługujące prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. dostępu do swoich danych 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). 

8. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Stawki 2. 

9. Wymóg podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi wsparcia. 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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