
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Umowy Cywilnoprawne 

 

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 , informujemy iż: 
 

a) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Błoniu, 
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie.  
Dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 
13, 05-870 Błonie, tel. (22) 721-11-07,  email: kancelaria_ops@opsblonie.pl. 
 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail a.grzeszczuk@polguard.pl, adres do 
korespondencji: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. 
kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie. 
 

c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 

 podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą, 

 realizacji umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą, 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych 
osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych czy rachunkowych). 

 
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) 

RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed 
zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów:   

 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.), 

 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2019 r. poz. 900), 

 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 
Dz.U z 2018 r. poz. 2177), 

 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645), 

a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami oraz wykraczającym poza zakres danych 
niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy, dane przetwarzane są na podstawie 
zgody, osoby której dane dotyczą. 

 
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.:  Opty Servis (usługi 

informatyczne) , Usługi Informatyczne Info system GROSZEK (program „kadry i płace” 
oraz program „Budżet”), HOME.pl (obsługa poczty elektronicznej),  PolGuard Consulting 
(pomoc w wprowadzenie w życie przepisów RODO), SNAJPER (firma ochroniarska),  
ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości  również następujące podmioty: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy , Bank PKO Bank Polski oraz inne 
wynikające z przepisów prawa, a także firmom archiwizującym dokumenty, operatorom 
pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym 
korespondencję 

 
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

  

 dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora 
danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 
który w tym przypadku wynosi : 
o 50 lat  

 art. 125a ust 4 i 4b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.),  



o 10 lat  

 art. 125a ust 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.),  

o 6 lata  

 art. 118 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 
1025 ze zm.), 

o 5 lat  

 art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 900), 

 art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).  

 dane przetwarzane w celu  zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez 
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku 
prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 
rachunkowych), który w tym przypadku wynosi  [patrz jw. pkt f)],  

 dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania 
zgody. 

 
 
g) osobie, której dane są przetwarzane: 

 

 na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku 
niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie  
w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których 
zostały zebrane, 
 

 w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane 
dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
lub usunięcia  
- w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w 
przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których 
zostały zebrane, 

 

 na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane 
dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto 
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia  
- o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a 
żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych 
przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z 
prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe 
nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. 

 
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego 

organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której 
dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  

 
i) podanie danych przetwarzanych: 
 



  na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d  przepisów prawa jest obowiązkiem 
ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c.   
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy, 
 

 w zakresie niezbędnym do podjęcie działań przed zawarciem umowy z osobą, 
której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku niepodania danych 
umowa nie zostanie zawarta. 

 

 w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest 
wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma 
żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim 
przypadku dane takie nie będą przetwarzane przez administratora danych 
osobowych. 


