
 

 
 

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 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

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 wycofaniem. 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 realizowane w trybie online z wykorzystaniem 

komunikatora internetowego. Korzystanie z narzędzia wiąże się z akceptacją Polityki 

prywatności, która jest dostępna pod linkiem: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/dataprotection-and-privacy-

policy.html.  

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 
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Dokument przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 
 

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 dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)  

• prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 

• prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) 

• prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 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.  

1 0 .  Dane uczestników Programu „Aktywny Senior” nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


