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Załącznik nr 3 do Regulaminu Realizacji Projektu

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na żecz osób z
Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-2oo Staszów e_maiI:

orew.staszow@psouu. org. pl.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktowaó się
z lnspektorem ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@staszow-psouu,org.

Dane osobowe będą pźetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionatnego programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2O14-2O2o pn. ,,Utwozenie Świetlicy
Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektuatną"
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na pzetwazanie danych osobowych lub

w pzypadku niewycofania zgody przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwazania danych jest ań. 6 ust. 1 lit. a)ww. Rozporządzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów pzetwarzają dane

4.

5.

6,

osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

z naruszeniem pzepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pzy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak

możliwości udziału w projekcie pn. ,,Utworzenie Świetticy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z
niepełnosprawnością inteIektualną".

Ponadto informujemy, iżw związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,

które się opieĄą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art, 22

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

Miejscowośó, data czytelny podpis Uczestnika Projektu'

W przypadku osoby małoletniej wymagany podpis rodzica/prawnego opiekuna.
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