KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 .
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: 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, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne;
 drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 791 558 384;
 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod.wtz.ustrzykidolne@op.pl lub
iod@wtzustrzykidolne.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
mailowej oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione tj.:
1) Prowadzenia korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania
dotyczące prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej
na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
2) Podjęcia zmierzających do zawarcia umowy działań lub zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO,
3) W celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku
z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
na podstawie umów powierzenia danych osobowych za zgodą i na polecenie administratora danych
osobowych. Innym podmiotom na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
dla których zostały nam udostępnione, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, które dane dotyczą:
1) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

2) Ma Pani/Pan prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych. Jest to prawo
do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając
podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
żądania.
3) Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jest to prawo do
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w następujących przypadkach, gdy:
a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora,
b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się
usunięciu swoich danych osobowych,
c) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia roszczeń.
d) W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania,
wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej z uwagi na ważne względy interesu
publicznego. W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa
podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od
dnia żądania.
4) Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji ma
obowiązek usunąć Pani/Pana usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest
spełniona jedna z następujących przesłanek:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy
Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych
osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie niemożności spełnienia żądania,
Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 02 00).
8. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji,
w tym, profilowaniu.

9. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale nie zbędne do prowadzenia
korespondencji mailowej, oraz do realizacji celów przetwarzania dla, których zostały nam
udostępnione.

