
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

          Zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

           Dzienny Dom "Senior+", Durlasy 33 , 07-402 Lelis. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@eodo.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody zawartej we wnioskach lub 

oświadczeniach. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym: w celu promowania działalności placówki oraz 

zapewnienia udziału w zajęciach; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na placówce; 

c) art. 9 ust. 2 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wykonywania 

szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej; 

d) art. 9 ust. 2 lit. h RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów zabezpieczenia społecznego. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań spoczywających na administratorze  

     w ramach realizacji programu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami 

prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego funkcjonowania placówki.  

9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania danych, może być w 

każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem 

możliwości pełnego uczestniczenia w życiu placówki i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych 

przez Dzienny Dom „Senior +” w Durlasach. 


