
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Programem 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, 

 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie wsparcia w formie usług 

opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 przetwarzanych 

w Starostwie Powiatowym w Świdwinie jest Starosta Świdwiński z siedzibą przy ul. Mieszka I 16, 

78-300 Świdwin, adres e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl tel.+48 94 36 50 302. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) poprzez adres e-mail: abi@powiatswidwinski.pl lub kierując korespondencję                        

na adres administratora wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe osób ubiegających się o przyznanie wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej 

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 będą przetwarzane  

w celu rozpatrzenia wniosku oraz realizacji świadczeń objętych Programem, na podstawie 

udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a  oraz  art. 9 ust. 2 lit. a, jak również 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  RODO1, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega 

Administrator tj. realizacji obowiązków wynikających z umowy o finansowanie Programu. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w tym kontrolne  

i sprawujące nadzór, inne organy w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa                             

oraz podmioty, którym Starostwo Powiatowe w Świdwinie zleca usługi, zgodnie z zawartymi 

umowami. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa  

w pkt 3 oraz zgodnie z przepisami prawa.. 

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże podanie 

wymaganych danych jest warunkiem niezbędnym do rekrutacji i udziału w Programie. Skutkiem 

braku podania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości finalizacji procesu 

rekrutacji i udziału w Programie. 

8. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody                         

na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody   

może zostać dokonane w takiej samej formie w jakiej została udzielona zgoda. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                                             

w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em z powyższymi informacjami. 

 

 ................................................... 

                      (data i podpis) 

 
1 RODO - ROZPORZĄDZENIE 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). 
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