
Załącznik nr 1  

do regulaminu rekrutacji i udziału w teleopiece  

realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

pn. „SOS dla Seniora” 

Informacja telefoniczna: 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie. Państwa dane będą przetwarzanie w celu realizacji programu teleopieki - „SOS dla Seniora”. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w siedzibie administratora przy ul. Lwowskiej 28 oraz na 

stronie internetowej http://www.zow.lublin.eu/sosdlaseniora. 

Klauzula informacyjna dla uczestników 

 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 re-

prezentowany 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 przetwa-

rzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, tel. 609 358 934,  adres e-mail: 

iod@zow.lublin.eu  

3. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:   

a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu 

zgody jest, w szczególności Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a). Wyrażoną zgodę może Pani/Pan 

wycofać w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z pra-

wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia wsparcia uczestnikom pro-

gramu pn. „SOS dla Seniora” (zwanego dalej zadaniem) finansowanego z budżetu Gminy 

Lublin, w ramach którego świadczona będzie usługa teleopieki z uwzględnieniem rekrutacji, 

działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytów 

prowadzonych w zakresie realizacji zadania. 

c) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zadania. Odmowa po-

dania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyjęcia i uczestnictwa w zadaniu. 

d) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane osobowe zwykłej kategorii i dane sen-

sytywne (szczególnej kategorii).  

e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji 

programu  pn. „SOS dla Seniora”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydat-

ków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu i 



sprawozdawczości a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Admi-

nistratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

jeśli taka umowa zostanie zawarta. 

f) Państwa dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zadaniu lub okres niezbędny 

dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania zadania, tj. do czasu rozliczenia zadania oraz za-

kończenia archiwizowania dokumentacji. 

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

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

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej. 

j) W przypadku wizerunku, będzie on wykorzystywany dla potrzeb dokumentowania uczest-

nictwa w działaniach realizowanych przez ZOW, w tym: uczestnictwa w działaniach finan-

sowanych ze środków publicznych, dla potrzeb własnych. 

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 Rozporzą-

dzenia,  

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 Da-

nych Osobowych. 

  


