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Załącznik  do umowy zlecenia  
___________________________________ 
              Pieczęć Zleceniodawcy 

Informacja 
dla współpracownika STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO GRONO 

o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie: 
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) (Dz.Urz.UE L 119/1) – dalej RODO, informuję, że: 
 
 
 

a) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU 
SPOŁECZNEGO GRONO, z siedzibą ul. Ptasia 161, 59-300 Lubin,  adres e-mail: biuro@stowarzyszeniegrono.pl; 
telefon: +48 796 096 831 . 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl 

c) Dane osobowe Pana/Pani oraz będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o 
ochronie danych w celu zawarcia umowy   

d) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz zgodnie z aktualnymi przepisami 
archiwalnymi  

e) Do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy stowarzyszenia  
f) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
g) Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych – przepraszam nie możemy twoich danych usunąć ani zaprzestać przetwarzać – wymagalność 
archiwalna  

h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora 
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

i) Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy 
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