Klauzula informacyjna dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”
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.) informuję, że:
Administrator danych
Administratorem danych jest Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej, ul. Doliny
Świdra 6, 05-408 Wola Karczewska, Gmina Wiązowna.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email administracja@seniorpluswiazowna.pl , formularz kontaktowy pod adresem http://seniorplus-wiazowna.pl/kontakt
pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie 505 599 703.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iod.oswiata@wiazowna.pl Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawa przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osób, których dane dotyczą, dane przetwarzane są

w celu realizacji prowadzonego przez Administratora programu aktywizacji osób w wieku
60+.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji
Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie lub okres niezbędny
dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania projektu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów
realizacji programu.

