
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU SENIOR+

W związku z realizacją wymogów określonych w art.  13 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, zwane
dalej:  „RODO”),  przekazujemy  informację  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Włodowicach  z  siedzibą
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26.

2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez
pocztę elektroniczną: iodo@gopswlodowice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe:
• przetwarzane są w związku z rekrutacją i uczestnictwem Pani/Pana w Programie Senior+ na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art. 100
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• w  przypadku  przetwarzania  szczególnych  kategorii  danych  osobowych  dot.  Pani/Pana  stanu  zdrowia  dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej  udzielonej  zgody w zakresie i  celu określonym
w treści zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

• dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach promocji i budowania pozytywnego wizerunku
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  we  Włodowicach,  co  stanowi  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa,  a  także  podmiotom  zewnętrznym  świadczącym  usługi,  z  którymi  wiąże  się
konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności  w zakresie obsługi  prawnej,  usług hostingowych.
Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  pozyskanych  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym
czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 15–21 RODO. W przypadku danych osobowych
przetwarzanych  na  podstawie  udzielonej  zgody  –  prawo do cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  00-193  Warszawa,  ul.  Stawki  2,
w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).

8. Administrator  nie  przewiduje  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  na  podstawie  zebranych  danych
osobowych, w tym profilowania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w programie SENIOR+

Dane kandydata:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIA

TAK* NIE* Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

  zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w programie SENIOR+, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść

  wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących stanu mojego zdrowia (szczególnych kategorii danych) przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w celach związanych z realizacją Programu Senior+

  zezwalam  na  nieodpłatne  i  wielokrotne  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
we Włodowicach (dalej: GOPS) mojego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo wykonanych podczas zajęć w ramach programu
SENIOR+, w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych na stronie internetowej oraz profilu GOPS w mediach
społecznościowych  (Facebook),  w  celu  upowszechniania  informacji  na  temat  programu  SENIOR+  oraz  promocji  działań
realizowanych  przez  GOPS;  wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za  nieetyczne;  zrzekam  się  niniejszym  wszelkich  roszczeń,  w  tym  również  o  wynagrodzenie  względem  GOPS,  z  tytułu
wykorzystania mojego wizerunku, na potrzeby wskazane w oświadczeniu

* postaw znak X we właściwej kratce

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych, w tym  o przysługujących mi
prawach, w szczególności o prawie do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 

…………………………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis
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