
 

Załącznik nr 2a do Regulaminu naboru, 
uczestnictwa w Programie  

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”  
finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osoby z niepełnosprawnością, dla której przyznane zostały usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

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

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 

Zgodnie z 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), 

zwanego dalej RODO, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17. 

Z Inspektorem ochrony danych, można skontaktować się pod numerem telefonu 32/765 62 34 oraz adresem e-mail 

iod@mops.siemianowice.pl. 

Pani\Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach dotyczących: realizacji świadczeń związanych z przyznaniem 

usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, realizacji obowiązków wynikających z przyznania usługi asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnejj, rozliczenia otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego lub wypełniania 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

Przetwarzamy wyłącznie kategorie danych osobowych Pani/Pana dotyczących określone w Karcie zgłoszenia do 

Programu, tj: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, informacje dotyczące ograniczeń w zakresie komunikowania 

się lub poruszania się, stanu zdrowia. 

Odbiorcami Pani\Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej i Wojewoda Śląski oraz podmioty, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zrealizowano zadania 

w zakresie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

− dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, 

− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

− do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej tj. od 

opiekuna prawnego/członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie 

będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną: 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ………………… …………………………………………… 
imię i nazwisko 

 


