
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych –  
umowa zlecenie/umowa o dzieło 

ADMINISTRATOR  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie reprezentowany przez Kierownika  

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. Reja 3,  

39-460 Nowa Dęba, tel. : +48 15 846 34 94, adres e-mail: mgops@nowadeba.pl 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc na adres:                                  

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: iod@nowadeba.pl 

CELE I PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:  

1. zawarcia i wykonania umowy cywilno-prawnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy); 

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO) lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności: ubezpieczeniowymi, podatkowymi, księgowymi, archiwalnymi, 

wynikającymi  

z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o samorządzie gminnym; 

3. dochodzenia roszczeń  lub obrony przed roszczeniami, w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

W przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza 

zakres niezbędny wynikający z umowy lub przepisów prawa, przetwarzanie opiera się  

o art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgodę. 
 

Dane osobowe Zleceniobiorców pracujących z dziećmi/opiekujących się małoletnimi są 

przetwarzane w celu przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 

- sprawdzenie osoby pod kątem figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. przetwarzanie jest  niezbędne 

ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). 

ODBIORCY DANYCH 
OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych  

na podstawie umowy, w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi 

informatyczne w zakresie utrzymania i serwisu sytemu komputerowego 

obsługującego sprawy kadrowo-płacowe, podmiotowi świadczącemu usługi  

z zakresu BHP, podmiotowi świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po 

okresie jej archiwizacji; 

3. podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej; operatorowi pocztowemu  

w związku z dostarczaniem korespondencji w formie tradycyjnej; bankom. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane.  

Oznacza to, że Administrator będzie je przetwarzał przez czas trwania umowy oraz 

przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, stosując się do 

obowiązkowych terminów przechowywania dokumentów określonych w przepisach 

szczególnych,  

z uwzględnieniem kategorii archiwalnych, o których  mowa w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, tj. od 5 do 50 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; 
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b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

- w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie 

ma innej podstawy prawnej  przetwarzania,  

- dane są przetwarzane niezgodnie  z prawem, 

- dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 

gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  – w przypadku, gdy, łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych,  

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

f) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są  

następujące przesłanki: 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej  z osobą, której 

dane dotyczą; - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 

Wobec danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do 

jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie Administratorowi pisemnego 

oświadczenia w tej sprawie. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a jest 

obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych 

obowiązkowych jest brak możliwości zawarcia umowy cywilno-prawnej. 

INNE Zleceniobiorca/wykonawca nie podlega decyzjom polegającym wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


