
          

 
„Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”-projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 
 

 

 
Szanowni Państwo Opiekunowie osób korzystających z usługi teleopieki ! 
 

1. W celu założenia Konta Opiekuna przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, 
należy podać – w oparciu o Regulamin korzystania z usługi monitorowania podstawowych 
funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opaski, platformy i aplikacji Sidly Care, w 
ramach projektu „ Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” - następujące Państwa dane:  

 
Lp. Zakres danych: Dane opiekuna: 

1 imię i nazwisko Opiekuna,  
 

 

2 adres e-mail, który stanie się loginem Opiekuna do 
Platformy i Aplikacji, oraz będzie kontaktowym 
adresem e-mail z Usługodawcą, 

 

3 numer telefonu Opiekuna,  
 

 

4 data urodzenia i płeć Opiekuna,  
 

 

 
Hasło dostępu do Platformy oraz aplikacji dla Konta Opiekuna zostanie automatycznie 
wygenerowane oraz wysłane na podany adres e-mail, stanowiący login Opiekuna do 
Platformy oraz Aplikacji. 
 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNA 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w pkt 1 danych osobowych przez 
Miejski środek Pomocy Społecznej w Tychach, w celu  uruchomienia usługi monitorowania 
podstawowych funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opaski, platformy i aplikacji 
Sidly Care, w ramach projektu „ Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”. 

 

3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Budowlanych 59, 43-100 Tychy, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl, 
 

b) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
adres e-mail: iod@mops.tychy.pl, 

 

c) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji projektu „Po ludzku, po 
sąsiedzku, u siebie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL),  
 

d) Podstawą prawną przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. a 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 – dalej: RODO),  
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e) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, 
upoważnionym przez administratora, w zawiązku z realizacją celów, o których mowa w 
pkt. c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne lub inne badania związane z realizacją RPO WSL na 
lata 2014-2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych; 
 

f) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140i 141 
Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną 
oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów; 

 

g) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 

h) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO ma prawo odmówić 
usunięcia moich danych osobowych; 

 

i) Podanie przeze mnie danych osobowych jest  umownym, a konsekwencja ich 
niepodania będzie brak możliwości świadczenia usługi monitorowania podstawowych 
funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opaski, platformy i aplikacji Sidly Care, 
w ramach projektu „ Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” 

 

j) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO 

 
 

              
Data i podpis Opiekuna 


