Załącznik nr 6 do Regulaminu
Klubu Senior + w Janowcu Kościelnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki
Klubu Senior + w Janowcu Kościelnym
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………,
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………………………..,
oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65, adres e-mail: gops@janowieckoscielny.info
2. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji uczestników
Klubu Senior+ w Janowcu Kościelnym oraz w celu organizacji wsparcia dla
uczestników Klubu Senior+ w Janowcu Kościelnym.
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,
są niezbędne do uczestniczenia w Klubie Seniora na podstawie interesu publicznego,
jakim jest zapewnienie wsparcia dla osób starszych, w tym ich aktywizacji na
podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Podanie tych danych jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi
uczestnictwo w Klubie.
4. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu, adresu email w celach kontaktowych
oraz wizerunku w celu promocji działań Klubu wśród lokalnej społeczności, na
podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody.
Podanie tych danych jest nieobowiązkowe, a ich nie podanie nie będzie mieć
wpływu na uczestnictwo w Klubie.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celów, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi Administratora.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz
administratora, takim jak:
 dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania
z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
 operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
 podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie
obowiązujących przepisów prawa,
 osoby, które zapoznały się z treścią publikacji Klubu zmieszczonych w przestrzeni
publicznej.
1. W związku z przetwarzaniem przysługują następujące prawa:

Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a
także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.


Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody oraz prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania,
1. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku gdy przetwarzanie danych naruszać będzie przepisy 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się
w
sprawach
związanych
z
ochroną
danych
na
adres
iodgops@janowieckoscielny.info lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.
………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

..................................................................................
(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

*podstawa prawna:



Rozporządzenie 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 osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO



Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

