
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Obywatelska Fundacja - Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży z siedzibą pod adresem ul. Zdrojowa 14A, 64 – 800 Chodzież. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 

iod@norsystem.pl  lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej. 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Obywatelskiej 

Fundacji - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lit e oraz 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d, lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek 

przekazywania danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana 

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane 

kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obligatoryjne wymagane na podstawie 

przepisów prawa (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej). 

 

8. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji przez Obywatelską Fundację - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży, w tym 

profilowaniu. 


