
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 

uczestników do ośrodka wsparcia  

- Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 16-21 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) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 7, 38-700 

Ustrzyki Dolne.  

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Ustrzykach Dolnych jest osoba, której dane kontaktowe znajdują się na stronie Ośrodka – 

http://www.mgopsud.naszops.pl. 

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Dziennego Domu 

„Senior+” w Ustrzykach Dolnych i mogą być przekazywane podmiotom współpracującym 

przy jego wykonaniu, jak również podmiotom, od których będą uzyskiwane informacje 

niezbędne do prawidłowego przebiegu rekrutacji. 

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji do Dziennego Domu 

„Senior+” w Ustrzykach Dolnych; jeśli rekrutacja zakończy się dla Pani/Pana pozytywnie 

dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+”,  

w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie 

kontynuowane. 

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 6. Informacje o przetwarzaniu danych może Pani/Pan uzyskać pod adresem mailowym 

http://www.mgopsud.naszops.pl lub w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 

 7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych jest dobrowolne. 

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

 

1. Żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

3. Prawo do przenoszenia danych. 

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 

jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę. 

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w Miejsko - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana 

http://www.mgopsud.naszops.pl/
http://www.mgopsud.naszops.pl/
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danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dzienny 

Dom „Senior +” w Ustrzykach Dolnych. 

 

 

........................................................... .............................................................. 

(miejscowość i data)        (czytelny podpis kandydata) 

 

 


