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Klauzula informacyjna 

przy zbieraniu danych osobowych w procesie zawierania umów zlecenia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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) 

informuję, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji 

Uzależnień w Mysłakowicach, zwane dalej: „Administratorem”.  

Dane kontaktowe Administratora : ul. Czerwony Dworek 5, 58-533 Mysłakowice, tel./fax: 075 713 15 37 mail : 

czerwonydworek@monar.org 

2) Administrator wyznaczył  Inspektora Danych Osobowych,  z którym można z skontaktować się pod adresem e-mail: 

iodo@monar.org 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do 

zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej 

umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 

cywilny. 

4)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności 

objętych umową. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność  zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych 

osobowych związanych z zawartą umową jest wymogiem ustawowym, wynikającym z m.in. z ustawy z dnia    23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-

składkowych, obowiązków archiwizacji danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

obowiązków ciążących na Administratorze w celu realizacji przepisów bhp, jeśli realizowane są wobec osób zatrudnionych 

na umowie cywilnoprawnej ( art.6 ust.1 lit. c i  art. 9 ust.2. lit b), potrąceń wynikających z przepisów KPC, ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych, realizacji obowiązków wobec ZUS, 

obowiązków podatkowych wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku odchodowych od osób fizycznych.  

W przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą legalizującą ich przetwarzanie 

będzie zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO na warunkach określonych                                  w art. 7 

RODO. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie umów powierzenia. 

6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w 

zakresie danych, których przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

9) Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do 

przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

11) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych. 
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