Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych
(umów zleceń, umów o dzieło oraz umów z kontrahentami)
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) (dalej: RODO) informujemy, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Woli
Karczewskiej, ul. Doliny Świdra 6, 05-408 Wola Karczewska reprezentowany przez
Kierownika.
Z placówką można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 22 789 01 10, pisemnie
na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem : senior.wigor@wp.pl .
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem można kontaktować się
z Inspektorem danych osobowych pod adresem email: iod.oswiata@wiazowna.pl lub
listownie na adres korespondencyjny administratora.
Cele i podstawa przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
umowy na podstawie:
1) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora,
podmiotom zewnętrznym działającym w imieniu administratora na podstawie umów
powierzenia przetwarzania.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy,
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonym zgodnie
z odrębnymi przepisami oraz okresie niezbędnym do ochrony interesów Administratora
i dochodzenia roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Prawa do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania
danych mogą być egzekwowane tylko w przypadku danych przetwarzanych na podstawie
zgody i nie dotyczą przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do
realizacji umowy.
Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

