
          Załącznik do Zarządzenia nr 16/2018  

         Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

       z dn. 25.05.2018 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UCZESTNIKÓW/ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH 

ZESPOŁU OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO” lub 

„Rozporządzenie RODO” informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

reprezentowany przez dyrektora, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28, 20-128 Lublin, tel. 81 466-55-60 

wew. 20, adres e-mail: zow@zow.lublin.eu 

 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu w imieniu Administratora w sprawach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, tel. 81 466-55-60 wew. 19,  

adres e-mail: iod@zow.lublin.eu 

 

3. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:  

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

lub na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej, a w szczególności: 

a) nawiązania i przebiegu procesu rekrutacyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek  w związku 

z ubieganiem się o przyjęcie i kontynuację pobytu w ośrodku wsparcia  funkcjonującego w 

strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia, w oparciu o podstawę prawną z art. 100 

ust.2ustawyz dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej –w związku z art.6 ust.1 lit. c) lub 

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, 

b) wykonania ciążących na Administratorze zobowiązań wynikających z decyzji 

administracyjnych wydawanych na podstawie art. 106 ust. 1, 2i 4 o pomocy społecznej, zadań 

statutowych i regulaminowych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie - w związku z art.6 ust. 

1 lit. c) lub  art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w  zakresie i celu określonym w treści zgody, 

2) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów zawartych w pkt 1, 2. 

Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyjęcia i pobytu w Zespole 

Ośrodków Wsparcia w Lublinie. 

3) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane osobowe zwykłej kategorii i dane 

sensytywne (szczególnej kategorii). 

4) Odbiorcami danych będą: 

a) instytucje upoważnione z mocy prawa (np.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, 

organy nadzorczo-kontrolujące działalność Administratora ), 
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b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

5) Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowym do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji celów zawartych w pkt 

1, 2 i 3  a po ich zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą współadministrowane. 

 

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane: 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie naruszają tajemnic prawnie chronionych, 

b) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 

c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. przed 25 maja 2018 r. do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 

 

 

 


