
 

                                                                                                                                Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji

Imię i Nazwisko:

Pesel:

Adres zamieszkania:

Klauzula informacyjna: Projekt Rodzinnie w Lubawie

Na podstawie art.  13 ust.  1 i  2 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.U.UE.L.2016.119.1),  dalej  jako  RODO).

W związku z przystąpieniem do projektu „ Rodzinnie w Lubawie „ informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,

reprezentowany przez Bożenę Knabę – kierownik ośrodka, z siedzibą w Lubawie.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  można

kontaktować się poprzez e-maila na adres:  iod@ajip.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych

można  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  danych  osobowych

przetwarzanych przez administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie „ Rodzinnie

w Lubawie „ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na

podstawie obowiązujących przepisów prawa takim jak  m.in.: psycholog, terapeuta,

firmy  ubezpieczeniowe,  Instytucji  Zarządzającej  RPO  WiM:  Urząd  Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących

przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych



na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

-  jeżeli  przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  na  przetwarzanie,

świadczeniobiorcy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych

w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji

wskazanego  celu.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  pozostawienie

formularza zgłoszeniowego uczestnika bez rozpatrzenia.

8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.

          …………………………..  ...........................................................................

           miejscowośc i data                                czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego/rodzica

Projekt "Rodzinnie w Lubawie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00


