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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) dalej RODO Towarzystwo Inicjatyw Społecznych 

GAMA z siedzibą w Rzeszowie ul. Warszawska 16/8 informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA z siedzibą  

w Łukawiec 265G 36-004 Łąka. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres  

e-mailowy zarzad@tisgama.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres biura Administratora. 

 35-304 Rzeszów ul. Sikorskiego 19a. Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony 

danych. 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Aktywny senior. Przeciwdziałanie 

alzheimerowi.”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – 

edycja2020 

 

3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt.3. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział  

w projekcie Aktywny senior. Przeciwdziałanie alzheimerowi.” realizowanym w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja2020. 

   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią /Pana zgody, jednak nie 

dłużej niż przez okres realizacji projektu. Przetwarzanie ich na cele innych projektów wymaga odrębnej 

zgody.  

 

5. Przysługuje Pani/Panu: 

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych 

c) Prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, lub Pani/Pan cofnie 

zgodę na ich przetwarzanie, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli. 

d) Ograniczenia przetwarzania danych 

Pani/Pan może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy 

nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzaliśmy je przez podstawienie; lub Pani/Pan nie chce, 

żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 

przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

f) Prawo do przenoszenia danych 

Pani/Pan ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się 

do odczytu maszynowego, swoje dane osobowe, które nam dostarczyli na podstawie własnej zgody. Może też 

Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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W każdej chwili Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie ich zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie ich zgody przez jej wycofaniem. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji projektu nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w projekcie.  

 

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

 


