
 

         załącznik nr 3 

         do Regulaminu Klubu „Senior +” 

         w Kampinosie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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, s. 1) zwana 

dalej RODO 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 

…........................................................................................................................................ , 
 

(imię i nazwisko) 
 
uzyskane między innymi podczas wypełniania przez Pana/Panią „Deklaracji uczestnictwa w Klubie 

„Senior+’’ w Kampinosie”, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, 

nr telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wysokość i rodzaj dochodu 
 
w celu rekrutacji oraz uczestnictwa Pana/Pani w Klubie „Seniora+ ‘’w  Kampinosie”, zadania 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. EDYCJA 2022 
 

□TAK □NIE 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana 

zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Jednak w przypadku braku Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych nie 

ma możliwości realizacji udziału w działaniach „Klubu Seniora+ w Kampinosie”.  
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie z siedzibą            

w Kampinosie ul. Szkolna 2a. 

 

Odbiorcami danych mogą być: 
 

• 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; 
 

• inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe dla 

którym Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie. 
 



Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

Pana/Pani Zgodzie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy: 
 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 
 

–   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 

–   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 
 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu. 
 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przetwarzanie danych w 

tych celach będzie wstrzymane, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na czynności wcześniejsze. Decyzje związane z przetwarzaniem danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 05-085 Kampinos  ul. Szkolna 2a  telef. 22 725 00 05. 

 



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

miejscowość i data czytelny podpis 


