KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników Programu „Aktywny Senior”
Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 informujemy:
1. Administratorem danych uczestników Programu „Aktywny Senior” jest
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie przy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@opswola.waw.pl, tel. 22 571-50-30.
3. Dane uczestników Programu przetwarzane będą w celu realizacji
regulaminowych zadań realizowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów w
formie programów aktywizujących dla Seniorów -na podstawie udzielonej w
tym zakresie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
4. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych poprzez pisemne oświadczenie złożone do
Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie –wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Programie „Aktywny Senior”.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi
(przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z
Ośrodkiem np. kontrahenci realizujący zadania na rzecz uczestników OWS
organizacje pozarządowe, dostawcy usług takich jak hosting poczty
elektronicznej i strony internetowej, kontrahenci realizujący zadania z zakresu
archiwizacji i brakowania dokumentacji, dostawca usług pocztowych).
6. W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że
zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior” mogą być prowadzone w trybie
online z wykorzystaniem komunikatora internetowego.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być dostępne dla
Administratora tego narzędzia- firmy Cisco, która jako dostawca narzędzi
umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych
celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności
dostępną na stronie : https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/legal/privacyfull.html
Informujemy, że deweloper narzędzia korzysta z automatycznych narzędzi do
zbierania danych użytkowników takich jak pliki cookie, wbudowane odnośniki
internetowe i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te gromadzą określone

standardowe informacje, które wysyła przeglądarka internetowa tj. adres IP,
adres MAC, sekwencja odwiedzanych stron i telemetria.
Firma Cisco w ramach procesów biznesowych posiada certyfikat APEC dot.
ochrony prywatności, który jest zgodny z Transgranicznym Systemem Reguł
Ochrony Prywatności (CBPR) i systemem Privacy Recognition for Processors
(PRP) w ramach Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC).
7. Dane uczestników Programu zebrane w oparciu o wyrażoną zgodę
będą przetwarzane do czasu jej obowiązywania, a następnie będą podlegały
archiwizacji przez okres 10 lat w przypadku programów aktywizujących lub 5
lat w przypadku zajęć klubowych, imprez okolicznościowych i spotkań oraz
przez okres 3 lat w przypadku Ankiety zainteresowań, zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe ( ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych,
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
-na podstawie art. 17 prawo do usunięcia danych osobowych ( jeżeli
przetwarzanie danych opiera się na wyrażonej zgodzie i Administrator nie ma
innej podstawy prawnej do ich przetwarzania).
-na podstawie art. 18 prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w prowadzonych zajęciach.
10. W stosunku do danych uczestników Programu „Aktywny Senior” nie
będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą
profilowane.

