
 
REKRUTACJA OSÓB DO OBJĘCIA USŁUGAMI ASYSTENCKIMI DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 W dniu 18.03.2020 od godziny 7:30 rozpoczyna się nabór zgłoszeń dla osób 
zainteresowanych objęciem usługami asystenckimi dla osób niepełnosprawnych w ramach 
projektu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020”, 
finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Projekt realizowany będzie w Tychach przez Fundację Internationaler Bund Polska. 
 
 W ramach projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
(AOON) dla 12 osób niepełnosprawnych będących pełnoletnimi mieszkańcami miasta Tychy, 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27. 08. 1997 o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważne do 
wyżej wymienionych, wymagających pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności oraz 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności). 
 
Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w: 

- wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz 
rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery. 

- wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne 
- zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji 
- załatwianiu spraw urzędowych 
- nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami 
- korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino,galerie sztuki, etc). 
-  

Usługi asystenta realizowane będą przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych 
przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit godzin usług asystenckich przypadających 
na jednego uczestnika wyniesie nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi będą bezpłatne 
 
Ważne! Z uwagi na ograniczenia związane z wprowadzonym w kraju  stanem epidemiologicznym 
od dnia 18.03.2020 r. od godz. 7:30 zainteresowane osoby mogą przesyłać wstępne zgłoszenia za 
pośrednictwem e-mail, na adres: sekretariat@mops.tychy.pl. W treści wiadomości należy podać imię 
i nazwisko kandydata, nr telefonu oraz adres e-mail, aby umożliwić kontakt celem przeprowadzenia  
procesu kwalifikacji do projektu (decyduje kolejność zgłoszeń). 
W treści wiadomości należy koniecznie zamieścić klauzulę: “Ja, niżej podpisana/ny na podstawie art 
6 ust. 1 lit a)  RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tychach moich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, nr telefonu, adres 
e-mail w celu zgłoszenia do udziału w  Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 
edycja 2019-2020”. 
 
Następnie, po ustaniu ograniczeń spowodowanych stanem epidemiologicznym, kandydaci 
otrzymają informację telefoniczną bądź na adres e-mail, o terminie oraz formie złożenia: 
 

a) wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia; 
 

b) dokumentu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
 

W związku z realizacją wymogów określonych w 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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  może się Pani/Pan kontaktować  w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

➢ pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.tychy.pl 
➢ pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 

43-100 Tychy. 
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Przetwarzanie Pni/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolna zgodę, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO w zakresie uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 
2019-2020” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie realizacji przez Administratora ciążących 
na nim obowiązków prawnych w związku z realizacją powyższego programu. Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu Administrator zlecił zadanie realizacji projektu 
“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów szczególnych. 

3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 
jej obowiązywania, tj. do czasu odwołania zgody. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych 

• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych 

• usunięcia swoich danych osobowych 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

• przenoszenia swoich danych osobowych 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 
Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE 
PODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w programie „ 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.” 
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
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