
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

KLUB SENIORA 

 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) Wójt Gminy Goleszów 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe:  

43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, tel. 334790510, e-mail: urzad@goleszow.pl 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych pod adresem: iod@goleszow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia rekrutacji do Klubu Seniora oraz uczestnictwa w Klubie Seniora na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, a także na podstawie 

Regulaminu Klubu Seniora dla zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” 

na lata 2011-2025; 

b) rozpowszechniania wizerunku w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, a także na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa tj. organom właściwym w sprawie oraz podmiotom świadczącym usługi wobec 

Administratora na podstawie zawieranych umów. 

5. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) odbiorcami mogą być 

(zgodnie z miejscem rozpowszechniania wizerunku) użytkownicy strony Internetowej Urzędu Gminy 

Goleszów oraz portalu społecznościowego Facebook, a także czytelnicy lokalnej prasy. 

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie przez okres 5 

lat w celu archiwizacji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody 

do czasu jej wycofania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Posiada Pani/Pan także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

oraz prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym prawa te przysługują jedynie w sytuacji, jeżeli 

dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego 

i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest także zgoda, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział 

w rekrutacji oraz zostać Uczestnikiem Klubu Seniora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i bycia Członkiem Klubu Seniora. 

 

Zapoznałam(em) się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

 

……………….......………………..  

                                      Data i podpis 


