
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU 
„Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022  II etap

Zgodnie z 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Zawierciu,  ul.  Piłsudskiego  47,  42-400  Zawiercie,  w  imieniu  którego  działa  Dyrektor  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Panią Martyna Tyszczak - Sołtysik.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Pana  Michał  Furgacz.  Jeśli  ma  Pani/Pan
pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  Pani/Pan
skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Zawierciu  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  (42-400  Zawiercie,  ul.  Piłsudskiego  47),  adresu  e-mail
iodo@mopszawiercie.pl lub telefonicznie 32 67 221 34 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żąda-
nie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także w celu dochodzenia roszczeń związa-
nych z umową oraz obroną przed takimi roszczeniami wobec Administratora. Przetwarzanie danych oso-
bowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz
Administratora, w tym podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej,
obsługi  technicznej,  dostawcy  programów  i  aplikacji  informatycznych,  oraz  banki,  towarzystwa
ubezpieczeniowe,  przedsiębiorstwa  telekomunikacyjne,  urzędy  skarbowe,  organy  administracji
publicznej  np. policja,  prokuratura,  sądy,  organy egzekucyjne.  Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą:
 Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,
 Gmina Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 – jako Beneficjent projektu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto
dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
na podstawie  prawnie  uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6  ust. 1  lit. f  RODO) polegającego
na występowaniu  w sprawach  sądowych,  na podstawie  przepisów  Kodeksu  cywilnego  i Kodeksu
karnego  lub  innych  właściwych  przepisów  –  przez  3 lata  od  zakończenia  realizacji  umowy,  a  w
 przypadku  toczącego  się  postępowania  –  przez  okres  trwania  postępowania  do  czasu  jego
prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa; konsekwencją niepodania określonych danych
jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.



KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRATORA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU 
„Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022  II Etap

Zgodnie z 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu,  ul.
Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercia, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawierciu Panią Martyna Tyszczak - Sołtysik.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Michał Furgacz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  (42-400  Zawiercie,  ul.
Piłsudskiego 47), adresu e-mail iodo@mopszawiercie.pl lub telefonicznie 32 67 221 34. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji  i zarządzania  pracy  pracowników  zaangażowanych  w  Projekt  –  w zakresie  niezbędnym

wynikającym z Kodeksu pracy oraz umowy o dofinansowanie Projektu – przez okres zatrudnienia w Projekcie;
b) wyliczania  i wypłaty  wynagrodzeń  za  czynności  w  Projekcie  –  w celu  realizacji  obowiązku  wynikającego

z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia w Projekcie;
c) realizacji  obowiązków  pracodawcy  wobec  pracowników  wynikających  z ogólnie  obowiązujących  oraz

wewnętrznych przepisów prawa pracy, w tym z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu – w celu realizacji
obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6  ust. 1  lit. c,
art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia w Projekcie;

d) realizacji  obowiązków wobec ZUS oraz obowiązków podatkowych związanych z zatrudnieniem w Projekcie
(art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

e) dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami  –  na podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu
pracodawcy  (art. 6  ust. 1  lit. f  RODO)  polegającego  na występowaniu  w sprawach  sądowych,  na podstawie
przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez
3 lata od ustania zatrudnienia w Projekcie, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania
postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym
podmioty świadczące usługi m. in.  w zakresie obsługi księgowej,  obsługi prawnej,  obsługi technicznej, dostawcy
programów  i  aplikacji  informatycznych,  oraz  banki,  towarzystwa  ubezpieczeniowe,  przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne,  urzędy  skarbowe,  organy  administracji  publicznej  np.  policja,  prokuratura,  sądy,  organy
egzekucyjne. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,
 Gmina Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 – jako Beneficjent projektu.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z aktów wymienionych w
punkcie 3. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.

6. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są jej dane osobowe);
na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  danych  osobowych  (żądania  sprostowania  dotyczących  jej  danych

osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na

podstawie przesłanki wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując
podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO.


