
Załącznik Nr 3 do  

Regulaminu Klubu Senior+ 

w Kłodzie 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE REKRUTACJI  

I UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIOR+ 

Zgodnie z art. 13 i art.14 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych Ośrodek Pomocy Społecznej   

w Kurowie  (adres: Lubelska 45, 24-170 Kurów, tel. 81 88 11 490). 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze: 

1.1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

1.2. Uchwała nr XXXVI/424/2022 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

2.1. Rekrutacji uczestników Klubu Senior+; 

2.2. Uczestnictwa w Klubie Senior+ 

2.3. Archiwizacji dokumentacji Klubu Senior+ 

2.4. Realizacji działań promujących Klub Seniora+ 

3. Przetwarzane dane osobowe: dane osób składających deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ oraz dane 

uczestników Klubu Senior+. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób 

zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu 

automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych. 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu 

polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych,   

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. 

8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji 

przetwarzanej w systemach informatycznych. 

9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację 

usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 4 lub 

powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

10. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

12. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

13. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

14. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 

15. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, jest warunkiem realizacji celów określonych w pkt 4. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości ich 

spełnienia. 
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