
                                               
                             

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 
„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119,. S. 1) informujemy, że: 
 

ADMINISTRATOR 
 

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

CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO, zgodnie z którym 
przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji oraz promocji projektu Klub „Senior z pasją” 

 

RODZAJ DANYCH 

Administrator będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres 
zamieszkania, dzielnica, e-mail, nr telefonu (stacjonarny/komórkowy), wizerunek. 

 

ODBIORCY DANYCH I KATEGORIA ODBIORCÓW 

 

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty kontrolujące realizację powierzonych 
zadań publicznych Administratorowi. 

2. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające). 

 

CZAS PRZETWARZANIA 

 

Dane będą przetwarzane w okresie trwania projektu oraz do 3 lat po zakończeniu zgodnie z 
obowiązującymi powszechnymi oraz umową zawartą  

 

UPRAWNIENIA 

1. Ma Pani/Pan prawo do: 
a. sprostowania swoich danych, 
b. usunięcia ich, 
c. ograniczenia przetwarzania, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
e. przeniesienia danych, 
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

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

g. wniesienia skargi do organu odwoławczego -  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 



                                               
                             

 
 

2. Aby skorzystać z jednego z powyższych praw należy skorzystać z danych kontaktowych Fundacji 
Geriatrics: tel. 798921638, biuro@fundacjageriatrics.pl. 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

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

Fundacji Geriatrics oraz w celach statystycznych. 
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia i realizacji zadań w Klubie „Senior z 

pasją”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.  
3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

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 lub korespondencję drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika projektu                           miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna   

                                                                                                                                                 prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 


