
  

 

Edycja 2022 otwartego konkursu ofert 

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Klauzula informacyjna  

na temat przetwarzania danych osobowych 
 

(Wypełnij czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI)  

 

Imię i nazwisko: ………………………………..………………..…….………  

 

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych w szczególności znajdujących się w 

dokumentacji związanej z projektem określonym w pkt. 2 jest Katowickie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 

OPOKA z siedzibą w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów 24. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji celów związanych z projektem 

o nazwie „Senior e-mentor w Katowicach” realizowanym przez Katowickie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 

OPOKA – w szczególności w zakresie związanym z wykonywaniem zadań projektu, z 

działaniami w celach statystycznych, sprawozdawczych oraz informacyjnych, a także na 

potrzeby kontroli ze strony podmiotu zlecającego realizację projektu.     

4 Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych będzie oparte o dobrowolnie 

wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku 

z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.   Cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, chyba że 

dłuższy okres przetwarzania będzie wynikła z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia 

roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych 

w powyższej deklaracji zgody. 

8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

11. Oświadczam, iż jestem osobą która ukończyła16 rok życia.  

……………………………….. 

Podpis 


