
KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MIEJSKIE ŚWIETLICE 

SOCJOTERAPEUTYCZNE W GNIEŹNIE 
 
Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w 

Gnieźnie zapewniają standardy właściwej ochrony danych osobowych określone przepisami 

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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO). 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że: 
 
1) Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kilińskiego 17 (dalej 

zwane: MŚŚ w Gnieźnie), NIP: 
 

784-22-39-188, REGON: 634511161, tel. 61 425 82 57, fax: 61 425 82 57, e-mail: 
mss.gniezno@swietlice.eu są Administratorem Danych, w których posiadanie weszły 
wskutek: 

 
• wykonywania swoich statutowych zadań, w tym prowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci objętych opieką Jednostki, 

współpracy z rodzicami i opiekunami tych dzieci, współpracy ze szkołami do których 

uczęszczają dzieci objęte opieką Jednostki, współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie;  
• wykonywania zawieranych z Państwem umów;  
• dokumentowaniem operacji gospodarczych;  
• obsługą korespondencji;  
• prowadzeniem szkoły dla rodziców;  
• merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów. 

 
2) MŚS w Gnieźnie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych 

celach oraz na następujących pod-stawach prawnych: 
 

• w celach związanych z realizacją zadań statutowych wskazanych w pkt. 1 (podstawa 
prawna: art. 6 ust 1 lit. a, b, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c, d, g, j RODO), 

 
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed 

zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);  
• w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 

1 lit. b RODO); 
 

• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i 

załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o 

rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); 
 

• w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów pod kątem optymalizacji 

procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora 

Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe prze-pisy dot. 

komunikacji elektronicznej); 
 

• w celu przesyłania zaproszeń na szkolenia, warsztaty, imprezy i inne wydarzenia 

organizowane przez MŚS w Gnieźnie, na podstawie zgody osoby lub w związku z 

wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz właściwe 

przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 
 

• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak 
również kontaktowania się z klientami i kontrahentami przy problemach z realizacją 

ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu  
Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 
• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  
RODO); 

 
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 



3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji przez MŚS w Gnieźnie, w tym profilowaniu.  

4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:  
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
• sprostowania (poprawiania) danych,  
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  
• do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 

art. 18 RODO),  
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),  
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
5) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe: 
 

• Przez okres wskazany w przepisach prawa: ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 listopada 

1990r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych; 
 

• przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia 
roszczeń; 

 
• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane 

dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu 

niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 
 

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania 

zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź 

zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w 

deklaracji zgody). 
 

Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów 

związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących 

nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.  
6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 

• podwykonawcom związanym z MŚS w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające naszej 
jednostce obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu. 

 
7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8) MŚS w Gnieźnie wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się telefonicznie: 61 425 82 57 pocztą tradycyjną na adres Miejskie Świetlice 

Socjoterapeutyczne w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kilińskiego  
17, pocztą elektroniczną: na adres e-mail mss.inspektor@gmail.com 

 
 

Kierownik Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie 


