
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ „NASZE WSPARCIE” USŁUGI OPIEKUŃCZE ANNA ZINKIEWICZ 

W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W PRZYPADKU 

ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L 119, s. 1 do 88), dalej RODO, 
informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Zinkiewicz, prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą „Nasze Wsparcie” Usługi Opiekuńcze z siedzibą w Białogardzie przy ul. 
Elbląskiej nr 20, 78-200 Białogard, dalej „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz lub Administrator, 
email: a.zinkiewicz@uslugiopiekunczebialogard.pl , nr telefonu: +48 606 820 753; 

2) Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i 

wykonywania szczególnych praw przez administratora w zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO; 

b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, np. w związku z zawarciem umowy na świadczenie 
usług opiekuńczych, czy umów z kontrahentami; 

c) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za 
zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO, np.: 

− w związku z udziałem osób, których dane dotyczą, w realizacji projektów i zajęć 
organizowanych w „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz, w których udział osób, 
których dane dotyczą jest dobrowolny,  

− w celu upowszechniania wizerunku tych osób w mediach, w tym społecznościowych 
i na stronach internetowych, które „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz wykorzystuje 
do promocji swoich działań, w wyniku czego upowszechniany będzie wizerunek tych 
osób w mediach; 

d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, w związku  

− z pomocą przy udzielaniu świadczeń medycznych lub  

− z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, których dane dotyczą; 
e) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO; 
f) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych 

zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, 
które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony 
danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw 
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) 
RODO, w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących 
obowiązków archiwalnych i statystycznych. 

4) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
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na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z „Nasze Wsparcie” 
Anna Zinkiewicz przetwarzają dane osobowe dla których jest Administratorem danych: 
− w przypadku uczestników: z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i 

ułatwiające bankową, elektroniczną i informatyczną obsługę zadań „Nasze 
Wsparcie” Anna Zinkiewicz, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków 
statystycznych; 

c) osoby fizyczne, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez „Nasze Wsparcie” 
Anna Zinkiewicz lub korzystają z informacji zawartych na stronach internetowych 
„Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz, profilu serwisu społecznościowego „Nasze 
Wsparcie” Anna Zinkiewicz; 

5) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej w ramach korzystania przez „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz z usług 
profilu serwisu Facebook na podstawie: 

a) zgody wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako 
okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, 
przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu ,,Facebook „Nasze 
Wsparcie” Anna Zinkiewicz”, w celach promujących wydarzenia „Nasze Wsparcie” Anna 
Zinkiewicz i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, których dane dotyczą, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw osób; 

Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych zawartych na Profilu Facebook „Nasze Wsparcie” 
Anna Zinkiewicz przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi 
danych serwisu Facebook (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po 
zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook „Nasze Wsparcie” Anna 
Zinkiewicz; 

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie 
z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami 
administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Posiadasz 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie 
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych; 

8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); w 
następujący sposób: 

− Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

− Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

− Telefonicznie: (22) 531 03 00; 

9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest: 
a) wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane 
dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a); 

b) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest 
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zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia 
działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

c) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis 
prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), f), g) oraz j). 

W przypadku obowiązkowego lub ustawowego wymogu Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa 
świadczenia usług przez „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz, odmowa uczestnictwa w 
organizowanym projekcie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy. 

10) Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO w przypadku zbierania danych osobowych z innego 
źródła niż od osoby, której dane dotyczą informuję, iż: 

11) W związku z gromadzeniem Twoich danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, 
informuję, że Administrator gromadzi Twoje dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe 
szczególne w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 

12) Źródłem danych (zwykłych i wrażliwych), gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są: 
podmioty publiczne i współpracujące z „Nasze Wsparcie” Anna Zinkiewicz, które na podstawie 
przepisów prawa, umów i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, 
w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub 
porozumieniami o współpracy, a także inne osoby fizyczne – spokrewnione lub będące 
opiekunami prawnymi. 

 


