
                                                                                          
Projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole 

Rehabilitacyjno – Terapeutycznym” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
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Klauzula informacyjna dla uczestników projektu 

 

Zgodnie z art.  13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych                         

w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                           

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

 

Informuję, że: 

 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie   

     Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   

     Koło w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D, 

 e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl , tel. 505 075 931. 

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni 

wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Pan Agata 

Janiszewska-Skowron 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSONI Koło w Iławie  

          możliwy jest pod adresem e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl 

 

3.      Dane osobowe Pan/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a /b/ c 

oraz na podstawie art. 9 ust 2 lit d ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych osobowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w celu: 

-  związanym z przyjęciem danej osoby do grona uczestników projektu 

w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”- rekrutacja – podstawa 

prawną są zapisy wynikające z założeń projektowych 

-  realizacji wsparcia terapeutycznego, rehabiltacyjnego wobec 

uczestnika – podstawa prawna jest przepis prawa oraz zapisy 

wynikające z założeń projektowych 

- przetwarzania wizerunku uczestnika do celów promocyjnych projektu 

- podstawa prawną są zapisy wynikające z założeń projektowych 

- realizacja celów statystycznych - podstawa prawna jest przepis prawa 

 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 
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5.  Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres realizacji i 

trwałości projektu. 

 

6. Posiada Pan/i prawo do:  

- żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,  

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- prawo do przenoszenia danych,   

          - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

            w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  

            przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

7.    Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

       tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie   

       Pana/i danych osobowych narusza postanowienia RODO. 

 

8.   Podanie danych osobowych jest wymogiem projektowym i jest obowiązkowe. 

  

    

     
 


