
KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000) w związku z pozyskiwaniem danych osobowych 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR”  

w Niwiskach, 36-147  Niwiska 203a; 

2)  Kontakt z  inspektorem ochrony danych  osobowych  jest możliwy za pośrednictwem 

adresu  e-mail  senior.wigor@niwiska.pl lub pisemnie na adres Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zadań statutowych DDSW,       

w tym realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z ustaw lub spełnienia przez 

Administratora obowiązku wynikającego z przepisu prawa i realizacji umów. Podstawa 

prawna przetwarzania danych art. 6 ust 1 litera a, b, c, e  RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym w ramach 

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 4 pkt. 9 RODO i innym podmiotom na 

podstawie stosownych umów przetwarzających dane osobowe dla których Administratorem 

jest Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR”.  

5) Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres  

korzystania z uprawnień i świadczeń, a po tym okresie w formie zarchiwizowanej zgodnie                      

z kategorią określoną  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla DDSW w Niwiskach; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa; 

10) Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wynika z podpisania zgody (art. 6 ust. 

1 pkt. a RODO), ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność  z prawem przetwarzania; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                   

w formie profilowania.  
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