Klauzula informacyjna - RODO
w związku z wejściem w życie 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 jako „RODO”,
§ 1.
Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl,
Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, KRS 0000581264, reprezentowane przez Prezesa Michała
Szafrańskiego.
Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób :
Listownie na adres : Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa,
Przez e-mail: kontakt@sprawniejsi.pl
Telefonicznie : 721 299 259
§ 2.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Udzielenia zabiegów fizykoterapeutycznych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie
zdrowia, w ramach realizacji projektu pn „Będziemy sprawniejsi dzięki PZU”
2. Obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje (np. przez adres mailowy),
3. Kontaktowania się z Pani/Panem (telefonicznie lub mailowo), w celach związanych z realizacją
zadania,
4. Realizowania zadań związanych z celami rachunkowymi oraz podatkowymi.
5. Rozliczeniem zadania (sporządzenie sprawozdania)
§ 3.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie potrzebne jest do realizacji zadania p.n. „Będziemy sprawniejsi dzięki PZU”,
w zakresie następujących danych : imię i nazwisko, data urodzenia (opcjonalnie), miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), informacja na temat obecnego stanu zdrowia, informacje
rejestrowane na orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w przypadku
osób posiadających takie orzeczenie).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przesłanki określone w art. 6
RODO, a to :
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
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•
•

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania p.n. „Będziemy
sprawniejsi dzięki PZU”, której Pani/Pan jest stroną – w zakresie zabiegów
fizjoterapeutycznych.
Uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych, w związku z realizacją
zadania.
§ 4.
Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe (dokumentacje) przez okres trwania
Umowy.
§5
Odbiorcy danych.
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym Podmiotom:
• Fundacji PZU - Partnerowi zadania p.n. „Będziemy sprawniejsi z PZU”,
• Osobie/firmie realizującej usługę prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, na zasadzie
umowy powierzenia danych.
§6
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
§7
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wydanej
przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres mailowy.
§6
Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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§7
Obowiązek podania danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do zadania „Będziemy sprawniejsi z
PZU” jako beneficjent/odbiorca projektu.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
3. Brak podania danych, o których mowa w pkt. 4 uniemożliwi korzystanie z zadania jako
beneficjent.
§8
Wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego wizerunku w realizacji zadania pn. „Będziemy
sprawniejsi z PZU”, w okresie realizacji zadania oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w
ramach promowania zadania w szczególności poprzez umieszczanie zdjęć na stronach
internetowych oraz mediach.
§9
Pozostałe informacje
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z
wykorzystaniem profilowania,
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
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