
Klauzula informacyjna  

  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest 

  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO "GRONO" 

ul. Ptasia 161, 59-300 Lubin 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych 

osobowych?  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może 

skontaktować się: 

  

Bezpośrednio z Administratorem:  

Numer telefonu: 531 652 508 

Adres email: biuro@stowarzyszeniegrono.pl 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej 

między nami umowy, przez co należy rozumieć: 

  

CEL PRZETWARZANIA  

  

PODSTAWA PRAWNA 

  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

realizacji zadania publicznego w porozumieniu z 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

 

Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie 

psychologiczne dla os. z niepełnosprawnościami i 

ich rodzin. Zwiększenie dostępności pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej  

  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 

Nie profilujemy osób u nas pracujących  



5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

 

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym 

okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa  

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, 

jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje 

niemożliwością zawarcia umowy między nami. 

 

8. Jakie są Twoje prawa? 

• Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 


