
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji   
                                                                                                                                                            do ośrodka wsparcia – Klubu 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE.L Nr 119, str. 

1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie z siedzibą w Nowym Duninowie, 

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, tel.: (24) 261 14 14, 

e mail: gopsduninow@wp.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email : inspektor@nowyduninow.info.pl ; pod numerem telefonu ( 24) 261 02 

36 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego 

rozporządzenia j/w, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji procedury bieżącej i przyszłych 

rekrutacji do Klubu Senior+ oraz otrzymania wsparcia w ramach Klubu Senior+; 

4. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do 

momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w 

zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania 

może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, o których mowa w pkt 3. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 

danych osobowych. 

……………………………………… 
(Data i podpis) 
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