
KLAUZULA INFORMACYJNA - WOLONTARIUSZE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i udzielania 

świadczeń z pomocy społecznej, obsługi wydarzeń organizowanych przez 

administratora, wsparcia społeczności lokalnych na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli 

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, związku z przepisem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi, że świadczenia 

wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych  

w porozumieniu z korzystającym, 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku 

z przepisem art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi, że wolontariusze mogą 

wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz 

jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych,  

w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, 

podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie  

i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie odmowa zawarcia porozumienia o wykonywanie świadczeń 

wolontarystycznych; 
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9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania w systemach informatycznych. 


