Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb prowadzenia bazy danych kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna
prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kuratora dla osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej oraz kuratora dla osoby niepełnosprawnej przez administratora danych: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin. Przyjmowanie oświadczeń
o wskazywanie kandydata do pełnienia ww. funkcji Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie prowadzi
jako działanie zlecone na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale
zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198
z późn. zm.). Zostałem poinformowany o dobrowolności udzielonej zgody oraz, że mogę ją wycofać
w dowolnym momencie.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną i przyjąłem jej tekst do
wiadomości.

…………………………………….
(podpis)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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) zwanym dalej „RODO”, celem realizacji obowiązku
informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych
obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie:
1. Administrator Danych
Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
dane kontaktowe: ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin, tel. 32 4567363, 32 4567231
2. Inspektor Ochrony Danych
dane kontaktowe: ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin, e-mail: ops@radlin.pl
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do pełnienia
funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratora dla osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być:
a) organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów
prawa),
b) dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi
informatycznej Administratora danych),
c) inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych
z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia bazy danych
kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie
ubezwłasnowolnionej i kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz po jego
zakończeniu na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Radlinie.
Jeżeli Jednolity Rzeczowy Wykaz akt nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy
dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub
usługi.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO:
a) każda z osób ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora
dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych,
c) każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę wolontariatu
lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych
danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie
Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie stosuje profilowania.

