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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. 

z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

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

przez Kierownika, ul. Wojska Polskiego 20, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 75 147, e-mail: 

ops@opskaluszyn.pl . 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@opskaluszyn.pl                    . 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadań przewidzianych w Programie Osłonowym „Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Kałuszyn zgodnym z założeniami Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych tj. przez okres 10 lat. 

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi z zakresu systemów 

informatycznych, usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, a także podmiotom 

lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z zadań przewidzianych w Programie 

Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Kałuszyn, a ich 

niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z Programu, tj. wyłonienia Wykonawcy na 

dostawę opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość” na rzecz osób w wieku 

65+ zamieszkujących na terenie Gminy Kałuszyn wraz z usługą obsługi systemu polegającą na 

sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad osobami starszymi korzystającymi z opasek 

bezpieczeństwa przez całodobowe centrum monitoringu, zgodnie z warunkami, o których mowa w 

Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.    

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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