
Załącznik nr 2 do zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2023 

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023 

Zgodnie z art. 13 i art.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) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora. 

Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy 
Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia 
zakresów odpowiedzialności współadministratorów. 

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu: 
 realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2023, w tym rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu 
Solidarnościowego. 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie 
wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie 
z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku. 
Podanie wszelkich dodatkowych danych ponad wymagane jest dobrowolne 
i równoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie. 

 sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka – w tym celu prosimy o podanie danych 
kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas 
zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda 
na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą 
zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych 
osobowych, o które prosimy; 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

 innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych, 

 innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora 
danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. 

Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne 
w tym jednolity rzeczowy wykaz akt uzgodniony z Archiwum Państwowym dostępny na 
stronie internetowej OPS pod adresem https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/  

W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie. 



3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego 
za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych 
przez Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na 
adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
ops@ops.gliwice.eu 

5. 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 

– 

 

 
..................................................... 

podpis uczestnika/opiekuna prawnego 


