
Imię i nazwisko:   _______________________________________

Adres zamieszkania: _______________________________________

             _______________________________________

Telefon kontaktowy:  _______________________________________

Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wrześni
ul. Fabryczna 14
62-300 Września

Wnioskuję o przyjęcie mnie jako uczestnika do Klubu Senior+ „Wrzosowisko”,

ul. Batorego 8, 62-300 Września.

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przekroczenie  ustawowego  14-dniowego

terminu na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

_______________________________________

             (czytelny podpis osoby składającej wniosek) 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

przeznaczona dla kandydatów i uczestników Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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),
zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wrześni,
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 14, 62-300 Września.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w  zakresie  działania  Ośrodka,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p.  Joanną Stobińską za pomocą adresu
e – mail: iod@ops.wrzesnia.pl .

3. Podstawa prawna przetwarzania 

Administrator  danych  osobowych  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody:

a art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  -  osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  dobrowolną  zgodę  
na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  jednym  lub  większej  liczbie  określonych
celów;

b art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c   art.  9  ust.  2  lit.  b  RODO  -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków
i  wykonywania  szczególnych  praw  przez  administratora  lub  osobę,  której  dane  dotyczą,
w  dziedzinie  prawa  pracy,  zabezpieczenia  społecznego  i  ochrony  socjalnej,  o  ile  jest  to
dozwolone  prawem  Unii  lub  prawem  państwa  członkowskiego,  lub  porozumieniem
zbiorowym  na  mocy  prawa  państwa  członkowskiego  przewidującymi  odpowiednie
zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do świadczeń oraz realizacji
zadań Klubu Senior+ „Wrzosowisko”.

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć: 
1) upoważnieni pracownicy OPS we Wrześni, 
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji

usług świadczonych dla Ośrodka, 

mailto:iod@ops.wrzesnia.pl


3) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 
Od  odbiorców  danych  wymagamy  zachowania  poufności  i  bezpieczeństwa  informacji
oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów  określonych  powyżej,  a  po  tym  czasie  przez  okres  wymagany  przez  przepisy  prawa
upoważniające  do  zachowania,  kontroli  i  archiwizacji  pozyskanych  danych,  zgodnie  z  przepisami
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164);

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1) Prawo dostępu do danych osobowych 

Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  do  ich  sprostowania
(poprawienia). 
W  zakresie  wynikającym  z  przepisów  prawa  może  Pani/Pan  żądać  ich  usunięcia,  ograniczenia
ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne
do celów, w których zostały zebrane. 

2) Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

O ile  przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na podstawie  Pani/Pana zgody,  ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Cofnięcie  zgody  jest  jednoznaczne  ze  skreśleniem
Pani/Pana z listy kandydatów lub uczestników Klubu Senior+ „Wrzosowisko”.

3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma  Pani/Pan  możliwość  złożenia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.  Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie  danych osobowych jest  wymogiem ustawowym, a  ich  niepodanie  uniemożliwi  realizację
zadań, w tym ustalenie prawa do wnioskowanych świadczeń.

9. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


