
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) 

z późn. zmianami,  (dalej: RODO) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

lub danych osobowych Pani/Pana/Państwa dziecka oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas z siedzibą 

przy ul. M. Konopnickiej 21, 38-300 Gorlice reprezentowany przez Dyrektora tej placówki,                       

tel. (18) 35-35-160, e-mail: sekretariatdro.caritas@interia.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego                                  

na administratorze zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań statutowych w tym                                 

min. oświatowych, związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz w określonych 

przypadkach na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody - art. 9 ust. 2 lit a RODO                                    

lub na podstawie zawartej umowy, której Pani/Pan jest stroną.  

W Warsztatach Terapii Zajęciowej  w DRO Caritas dane osobowe są przetwarzane  na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 10-10b ust. 7 i art. 10f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.1172,                

z późn. zm.) w celu kwalifikacji do uczestnictwa, a następnie udziału w warsztatach. 

Oznacza to, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane także w celu: 
a) promowania osiągnięć wychowanków lub zamieszczania ich wizerunku, w szczególności na stronie internetowej 

placówki oraz organów sprawujących nadzór, w gablotach informacyjnych w jej budynku, w folderach                                 

i materiałach reklamujących jej działalność, gazetach, czasopismach, spotach radiowo-telewizyjnych, plakatach, 

zdjęciach, ulotkach, broszurach, 

b) zapewnienia wychowankom podczas pobytu odpowiedniej opieki zdrowotnej ( w tym właściwej diety), 

c) stosowania w pracy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej odpowiednich metod mających na celu 

właściwy rozwój psychofizyczny wychowanków.  

3. Odbiorcami danych osobowych będą: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Polska, Starostwo 

Powiatowe w Gorlicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Kuratorium Oświaty      

w Krakowie, Urząd Miejski w Gorlicach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe (w zakresie zawartej polisy ubezpieczenia 

NNW), Ministerstwo Oświaty oraz inne organy i podmioty działające wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających                  

z przepisów prawa, do czasu zrealizowania umowy lub wycofania przez Panią/Pana zgody                        

na przetwarzanie danych osobowych, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z okresem 

wskazanym w obowiązujących przepisach (dokumentacja dot. kwalifikacji i skreślenia z listy uczniów, 

uczestników, podopiecznych- 5 lat, teczki osobowe uczniów, wychowanków – 10 lat, teczki osobowe uczestników 

WTZ – 50 lat).   

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa albo umowa zawarta między stronami. Odmowa podania danych 

będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji w/w przepisu prawa lub zawartej umowy (w tym 

brakiem możliwości zakwalifikowania i uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,  placówkach 

oświatowych i innych prowadzonych przez DRO Caritas w Gorlicach.)   

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz prawo                                   

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie                   

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed                  

jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy RODO. 

8. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym tzw. profilowania oraz nie będą przekazywane 

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

………………………………….. 
Administrator Danych 

Potwierdzam odbiór (data i podpis)………………………………………………. 


