KLAUZULA PRZY UMOWIE WSPÓŁPRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO) informujemy, że:
I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasztorna 6,
47-400 w Raciborzu, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
pcpr@pcpr.raciborz.org.pl lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej.
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: email
iod@pcpr.raciborz.org.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy o współpracy. Dane
zbieramy bezpośrednio od Pani/Pana, a podstawą ich przetwarzania jest
a) art. 6 ust.1 lit b RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie tych danych jest niezbędne.
b) Będziemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w tym rozliczenia finansowe, podatkowe (art. 6 ust.
1 lit. c RODO), podanie tych danych jest konieczne.
c) W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny, w tym dodatkowych
danych do kontaktu podstawą ich przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda ( art.6 ust.1 lit. a
RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Państwa dane mogą także być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią,
zgodnie z art., 6 ust. 1 lit f RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią).
IV. Okres przechowywania danych
Dane osobowe zebrane dla celu realizacji umowy współpracy będą przetwarzane przez okres
trwania tej umowy, a następnie czas możliwy na dochodzenie wzajemnych roszczeń, a także przepisy
prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas (np. przepisy
podatkowe) – tj. zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora (jednolitym
rzeczowym wykazem akt) oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach. W przypadku danych podanych na podstawie zgody, do końca ustania celu, na jaki
zostały zebrane lub do czasy wycofania zgody.
V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa
(między innymi Krajowej Administracji Skarbowej, Sądowi, Policji), operatorom pocztowym, a także
udostępnione w ramach dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym przepisami
prawa. Mogą być również przekazane do przetwarzania w imieniu administratora danych przy
spełnieniu wszystkich wymogów dających gwarancje bezpiecznego i zgodnego z prawem ich
przetwarzania, na podstawie zawartych stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO, w tym obsługa
prawna, informatyczna, niszczenia dokumentów.
VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych, otrzymania ich kopii – w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu skorzystania
z praw, o których mowa, a także pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się
z inspektorem ochrony danych lub administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, odnosi się do sytuacji, gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz w sposób
zautomatyzowany.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich (poza europejski obszar przetwarzania) lub
organizacji międzynarodowych.
VIII. Informacja o wymogu podania danych
Zawarcie umowy jest dobrowolne. Niepodanie danych określonych jako niezbędne lub konieczne
uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Dane zbierane na podstawie zgody nie będą miały wpływu
na zawarcie i realizację umowy.
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.

