KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat
w Ustrzykach Dolnych
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie
się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37,
38 – 700 Ustrzyki Dolne
2. Z administratorem można się skontaktować:
 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać
w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne;
 drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 13 471 18 37;
 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl lub
biuro@wtzustrzykidolne.pl.
2. Inspektorem ochrony danych został wyznaczony Pan Robert Sochań, z którym można się
kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych:
 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać
w Świat w Ustrzykach Dolnych;
 drogą telefoniczną pod numerem telefonu 13 471 18 37;
 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@wtzustrzykidolne.pl
3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Imię, nazwisko, imiona rodziców, dane osobowe opiekuna prawnego, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, numer telefonu, e-mail nr PESEL, dowód tożsamości (seria i numer, wydane przez,
data wydania, data ważności) dokumentacja medyczna, psychologiczna, opinie psychologiczne
dokumentacja szkolna, rodzaj ukończonej szkoły, rok zakończenia szkoły, wykształcenie orzeczenie
lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności dane rodzin sytuacja rodzinna, ekonomiczna, zdrowotna, przebieg terapii, indywidualny program rehabilitacji.
Ponadto Administrator może również żądać od kandydata/uczestnika podania innych niż określone
powyżej danych osobowych, pod warunkiem, że obowiązek ich podania wynika z odrębnych
przepisów.
4. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów przeprowadzenia rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dane mogą być również przetwarzane w celu
obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez
niego działalnością.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).
2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych1), 2), 3) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 nr 63 poz. 587).
5. Regulaminy wewnętrzne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać
w Świat w Ustrzykach Dolnych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane
osobowe mogą zostać przechowywane przez okres od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej
danej sprawy.
6. ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) PCPR w Ustrzykach Dolnych,
b) Starosta Powiatowy w Ustrzykach Dolnych,
c) Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Sanoku,
d) PFRON
e) inne podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie
w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych osobowych - uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,
uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15
RODO;
2) Przysługuje Pani/Panu sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
3) Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od
administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna
z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na

obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji związanej z rehabilitacją
społeczną i zawodową;
4) Przysługuje Pani/Panu do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych
osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na
obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji związanej z rehabilitacją
społeczną i zawodową.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie stoją na przeszkodzie
żadne względy prawne;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00 –
193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00).
9. NFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy w celu
przeprowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także ze względu na wymogi prawne
nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji. Odmowa
podania danych może być podstawą do odmowy uczestniczenia w terapii zajęciowej prowadzonej
przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Wprowadzać w Świat” w Ustrzykach
Dolnych. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2016/679.

