
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych – danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych oraz 

danych o stanie zdrowia – w celu przeprowadzenia procedury przyjęcia oraz w celach 

terapeutycznych na okres pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim. 

Niniejsza zgoda wyrażona jest dobrowolnie, a osoba jej udzielająca ma możliwość żądania usunięcia 

danych osobowych w każdym czasie. 

 

       ………………………………………………………………………. 

 

 

 Klauzula informacyjna: 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy „Wiara”, ul. Burzenińska 8/10, 

98-270 Złoczew. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przyjęcia oraz w celach 

terapeutycznych na okres pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim. 

3. Dane będą udostępniane Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złoczewie w celu 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji o przyjęciu jako uczestnika do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas procedury przyjęcia. W sytuacji decyzji odmownej, 

dokumentacja z Pana/Pani danymi osobowymi zostanie zwrócona bądź natychmiastowo zniszczona w sposób 

uniemożliwiający jej odtworzenie. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie danych osobowych stanowi 

warunek przystąpienia do procesu rekrutacji. Brak wyrażenia zgody skutkuje natychmiastowym zwrotem 

podania o przyjęcie do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim. 


