
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i 
Wsparcia Rodziny w Bogatyni 
Dane adresowe: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia 
Telefon: 75 77 72 400    
Adres e-mail: sekretariat@ops-bogatynia.pl 
 
2. Inspektor Ochrony Danych: 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:drogą elektroniczną: iodo@marwikpoland.pl 
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji wniosku w ramach programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 zapewnia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a1 
i c2 RODO. 
 
4.Odbiorcy danych osobowych: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 
przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, 
kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi 
prowadzenia programu. 
 
5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o 
archiwizacji). 
 
6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, 
2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, 
3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, 
5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 
których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody 
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nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. 
 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania 
danych osobowych. 
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług w ramach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. 

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 
podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. 
 
 
 

 

………...……………………………………… 
(data i podpis Uczestnika Programu/ Opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów;  
2 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 


