
INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Z  uwagi  na  obowiązek  stosowania  od  dnia  25  maja  2018r.  Rozporządzenia  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. U. UE. L. z
2016r. Nr 119, str. 1 ) (dalej: RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem
udostępnionych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu –
Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/ Pana podopiecznego . 

Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Dzieci  Niepełnosprawnych  DARY  LOSU  w  Sieradzu  realizując  zadania
publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców województwa łódzkiego przetwarza dane osobowe
osób fizycznych.  Realizując  podstawową zasadę  RODO polegającą  na  rzetelności  i  przejrzystości
przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1.Administratorem  Danych  Osobowych jest  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  (PFRON) z siedzibą  w  Warszawie  (00-828),  przy  al.  Jana  Pawła  II  13.
Z  administratorem  można  skontaktować  się  poprzez  adres  e-mail:  kancelaria@pfron.org.pl,
telefonicznie  pod  numerem  +48  22  50  55  500  lub  pisemnie  na  adres  siedziby  administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-
mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
oraz
 Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Dzieci  Niepełnosprawnych  DARY  LOSU  w  Sieradzu adres:
ul.  Władysława  Warneńczyka  1,  98-200  Sieradz;  tel:  502  240  354,  509  685  180;  www:
https://darylosu.org .  
Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 502 240 354 lub poprzez adres
e-mail: stowarzyszenie@darylosu.org. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się: osobiście, za pośrednictwem
poczty  tradycyjnej  przesyłając   korespondencję pod adres siedziby Stowarzyszenia,  jak powyżej,
bądź  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  przesyłając  korespondencję  na  adres  e-mail:
stowarzyszenie@darylosu.org

2. Administrator  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  6  RODO  przetwarza  dane  osobowe
w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a)  osoba,  której  dane  dotyczą,  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b)  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
f)  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
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której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem.
Dane szczególne będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a,b,c,g,h,j RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustaw:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
b) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
c) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach;
d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
e) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  jedynie  w  ściśle  określonym  celu,  o  którym  będziemy
informować przy pozyskiwaniu danych osobowych. 

5. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  osoby  lub  podmioty  upoważnione  na  podstawie
przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

6. Dane  osobowe  mogą   być  przekazywane  upoważnionym  z  mocy  prawa  podmiotom  na
udokumentowany wniosek.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania .

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:
a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
b) prawo dostępu do treści swoich danych
c) prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych
d) prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych
e) prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego
jednostki oraz wykonywania zadań publicznych
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
g)  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być wymogiem ustawowym lub
warunkiem zawarcia umowy/ warunkiem uczestnictwa w realizowanym Projekcie.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO  przysługuje
prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(PUODO),  który jest
organem nadzorczym. 

12.  Twoje  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania. 
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