
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 
RODZINNYCH WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana (Pani/Pana 
podopiecznego) danych osobowych: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia uczestnictwa” jest 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, z siedzibą pod adresem: ul. Wapienicka 25, 43-384 
Jaworze, w imieniu, którego działa Dyrektor.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@opgj.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Dane osobowe zawarte w „Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa” będą przetwarzane celem 
sprawnej i prawidłowej realizacji Rodzinnych warsztatów wielkanocnych (na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO) a także celem dokumentacji i promocji działań Ośrodek Promocji Gminy 
Jaworze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa 
podopiecznego w trakcie trwania zajęć zgodnie z wyrażoną zgodą (na podstawie art. 9 ust. 2 
lit. a RODO). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego by wziąć udział w Rodzinnych 
warsztatach wielkanocnych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:  
a) podmiotom lub organom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
b) firmie ubezpieczeniowej, celem zawarcia umowy ubezpieczenia, 
c) firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom 

działającym na zlecenie Administratora, a świadczącym usługi niezbędne do realizacji 
zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych przez Administratora  

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa nienależącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie e-mail na adres internetowy 
administratora biuro@opgj.pl lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator danych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania na podstawie danych osobowych podanych w „Karcie zgłoszenia 
uczestnictwa”.  

 
 


