
Załącznik nr 2 

do Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych 

w ramach projektu ,,Teleopieka dla seniorów 

na terenie Miasta Kraśnik” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA / KLAUZULA ZGODY 
 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  

we wniosku o przystąpienie do projektu ,,Teleopieka dla seniorów na terenie Miasta Kraśnik”  

na potrzeby rekrutacji i udziału w projekcie.  

  

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kraśniku: tel. 81 826 10 36, email: mops@mops.krasnik.pl 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na 

pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt: Artur Jata, e-mail: 

iod@rodoconsulting.eu, tel.:  603 370 224. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą (na podst. Art. 6. Ust. 1 lit. A 

oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO) wyłącznie w wyżej określonym celu. Odmowa zgody uniemożliwi 

przystąpienie i udział w projekcie,,Teleopieka dla seniorów na terenie Miasta Kraśnik”. 

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawnionym w oparciu o przepisy prawa  

w celu rozliczenia lub kontroli realizacji zadania oraz podmiotowi świadczącemu usługi teleopieki  

w celu realizacji usług. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu dla 

którego są gromadzone, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących 

postępowania z materiałami archiwalnymi JST. 

6. Wobec przetwarzania Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, ich 

sprostowania, usunięcia, kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, ale nie będą profilowane.  

         

………………………………….. 

                         czytelny podpis 
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