
Załącznik nr 1  
do Zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów 

w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora” 
w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r. 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
(pkt. I.2.1) 

 

NOTATKA Z ROZMOWY TELEFONICZNEJ PRACOWNIKA 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  

STAROGARDZIE GDAŃSKIM w ramach realizacji rządowego 
programu „Wspieraj seniora” w celu weryfikacji rozmówcy  

i ustalenia zakresu wsparcia 

I. USTALENIE TOŻSAMOŚCI ROZMÓWCY  

Prawidłowe ustalenie tożsamości rozmówcy, to bardzo ważny element rozmowy 
telefonicznej. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z klientem lub jego 
przedstawicielem ustawowym, z kimś kto zainteresowany jest informacjami o szczególnym 
charakterze - informacjami o zakresie udzielanej pomocy, o sytuacji rodzinnej, finansowej, 
stanie zdrowia. Musimy w sposób wyjątkowy traktować prowadzone rozmowy 
telefoniczne, zarówno aby chronić dane osobowe i prawa klientów, ale także po to, aby nie 
wprowadzić ich w błąd, który może mieć daleko idące skutki. 

Po przedstawieniu się (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa Ośrodka), 
podaniu do kogo i w jakim celu dzwonisz, uprzedź rozmówcę, że jesteś 
zobowiązany ustalić jego tożsamość, dlatego prosisz o podanie 
odpowiedzi na kilka pytań. 

1. Data i godzina rozmowy  

2. Imię i nazwisko Seniora  

3. Adres zamieszkania/pobytu 

Seniora 

 

4. Nr telefonu, na który prowadzona 

jest rozmowa 

 

5. Data i godzina kontaktu Seniora z 

ogólnopolską infolinią – podaje 

pracownik Ośrodka  

 

6. Pouczenie kierowane 

do Seniora 

Kto, składając fałszywe oświadczenie oraz zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 8 (art. 233 § 1 Kodeksu karnego).  



7. Obowiązek 
informacyjny 
dla osoby 
korzystającej 
z usługi 
wsparcia dla 
seniorów w 
ramach 
rządowego 
programu 
„Wspieraj 
seniora” 
przekazywany 
w trakcie 
rozmowy 
telefonicznej 

Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana 
danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy 
al. Jana Pawła II 6.  

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
realizacja usługi wsparcia. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu 
do swoich danych, sprostowania danych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.  

Z pełną treścią informacji zapoznać się można dzwoniąc na nr 
(58) 562 44 58 lub na stronie internetowej www.mops.starogard.pl 
w zakładce „Wspieraj Seniora” oraz w siedzibie Administratora.  

II. ZAKRES WSPARCIA 

1. Zakres oczekiwanego 

wsparcia 

 

2.  Zakres ustalonego 

wsparcia 

 



3.  Data i godzina 

przewidywanego 

udzielania wsparcia 

 

4. Dane osoby wskazanej do 

udzielenia wsparcia wraz z 

informacją o weryfikacji 

osoby zgłaszającej się do 

Seniora 

 

5.  Uwagi, inne informacje 

wynikające z rozmowy z 

Seniorem, istotne dla 

pomocy udzielanej w 

ramach zadań Ośrodka 

 

…………………………………………………. 
(podpis pracownika) 
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