
 
 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych 

dla osób korzystających z organizowanej przez OPS w Gliwicach pomocy  świadczonej 

przez wolontariuszy  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (dalej RODO) 

przekazujemy informacje jak poniżej.  

1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach,  ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, tel. (32) 335-96-00, e-mail: 
ops@ops.gliwice.eu, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. IOD. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować 
się w następujący sposób: tradycyjny pod adresem wskazanym w pkt. 4 lub elektroniczny 
pod adresem iod@ops.gliwice.eu  

3. Cele. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dzieci przetwarzane będą 
w celu zapewnienia Panu/Pani możliwości korzystania z organizowanej przez OPS w Gliwicach 

pomocy świadczonej przez wolontariuszy, w tym zapewnienia możliwości kontaktu.  

4. Podstawa. Podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest Pana/Pani zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). Zgłoszenie przez Pana/Panią do OPS  w Gliwicach 
zapotrzebowania na pomoc w ramach wolontariatu wraz z podaniem Pana/Pani danych 
osobowych uznaje się za wyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie. 
Przysługuje Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (kontaktując się z IOD lub 
Administratorem,  , co skutkować będzie jednak brakiem możliwości kontynuowania pomocy 

w ramach wolontariatu  

5. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 
dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne dla możliwości zapewnienia Panu/Pani pomocy 
w ramach wolontariatu.  

6. Udostępnianie i przekazywanie danych. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 
Pana/Pani dzieci będą przekazywane wolontariuszom, którzy świadczyć będą usługi 

na Pana/Pani rzecz w oparciu o zwarte z OPS w Gliwicach porozumienie.  

7. Okres przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
wykonywania na pana rzecz świadczeń w ramach udzielanej pomocy,  a po ich zakończeniu 
przez okres jednego roku, bądź też do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody 

na przetwarzanie.  

8. Uprawnienia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do: 
− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
− sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
− usunięcia danych osobowych; 
− wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
9. Profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą poddane profilowaniu. 
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