
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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, dalej „Rozporządzenie 

Ogólne”) Fundacja Geriatrics informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Geriatrics, ul. Sądowa 7/39, 31-542 Kraków, 

reprezentowana przez Zarząd Fundacji Geriatrics. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania 

do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych 

Fundacji Geriatrics oraz w celach statystycznych. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków Fundacji Geriatrics, która 
prowadzi Klub Aktywnego Seniora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej 
wymienionego celu.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu oraz w terminach wynikających z 

odpowiednich ustaw, którym podlega administrator. 

 

Informujemy również, że: 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie adekwatne środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i korespondencję drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

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

miejscowość, data, czytelny podpis    miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna   

                                                                                                prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika warsztatów 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  

imię: 

 

 

nazwisko: 

 

 

adres zameldowania: 

 

 

e-mail: 

 

 

telefon  

Data i miejsce urodzenia   

Status zatrudnienia 

 

 

Informacja o stanie rodziny 

 

 

Informacje o orzeczeniach 

lekarskich i stanie zdrowia 

 

Dane osób upoważnionych osób 

w razie wypadku lub innego 

zdarzenia  

 

 

 

dla potrzeb  niezbędnych do realizacji Statutowych obowiązków Fundacji Geriatrics, która prowadzi Klub Aktywnego Seniora 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data, czytelny podpis    miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna   

                                                                                               prawnego(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 
 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Fundacje Geriatrics z Krakowa, ul. Sądowa 7/39, 31-542 Kraków 

mojego wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć, filmów, podczas zajęć, spotkań integracyjnych, 

konferencji, zajęć prowadzonych w ramach Klubu Aktywnego Seniora, na portalach społecznościowych: 

Facebooku, YouTube, Twitter, stronie Fundacji Geriatrics http://fundacjageriatrics.pl/ , w ogólnopolskim 

magazynie Głos Seniora, redagowanym przez Stowarzyszenie Manko z Krakowa,  w celu promocji działań 

Fundacji Geriatrics, …………………………………………………………………………………………………………………………           

(np. ogłoszenie wyników konkursu, promocja biblioteki, itp.) 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

http://fundacjageriatrics.pl/

