
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 
 (ochrona danych osobowych) 
  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest  

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA 

KRS 0000048342, REGON 390684967, NIP 6931854339 

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów 

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się: 
  
Bezpośrednio z Administratorem: Anna Lechowska 
Numer telefonu: +48 76 7276070 
Adres email: biuro@szansa.glogow.pl 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
 
Jędrzej Bajer 
Numer telefonu: +48 533 80 70 40 
Adres email: iod@szansa.glogow.pl 
  

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia 
i realizacji naszych STATUTOWYCH celów. 

  
CEL PRZETWARZANIA  

  
PODSTAWA PRAWNA 
  

Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do 
przetwarzania Twoich danych osobowych w celu 
realizacji umowy. Mogą być to umowy z 
pracownikami, stypendystami, stażystami czy 
zewnętrznymi podmiotami, które świadczą na 
naszą rzecz usługi. 

  
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 
 
 
 
  

Przetwarzamy często dane szczególne, które 
pozyskujemy w wyniku świadczenia pomocy. Bez 
tej możliwości nie bylibyśmy w stanie dopełnić 
naszych celów do których nasze stowarzyszenie 
zostało powołane. Najczęściej są to dane 
dotyczące zdrowia oraz orzeczeń sądowych. Dane 
te przetwarzamy na podstawie udzielonej przez 
ciebie zgody, bądź wyraźnego działania w celu 
udzielenia pomocy tobie lub twoim bliskim 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO  
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Jeśli jesteś uczestnikiem form warsztatowych, 
wycieczek, bądź innych form aktywizacji, które 
organizujemy, przetwarzamy twoje dane osobowe 
na podstawie uzyskanej od ciebie zgody.  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 
 
  

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem 

decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 
Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług. 
 

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom -  instytucjom 
państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa. W każdym 
przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 
 
  

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla danego celu, a po tym okresie dla celów i 

przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest 

konieczne w celu należytego wykonania przez nas, oczekiwanych przez ciebie działań. Niepodanie 

danych uniemożliwi nam współpracę między nami. Pamiętaj jednak że potrzebujemy tylko te dane, 

które są niezbędne do zrealizowania celu.  

 

8. Jakie są Twoje prawa? 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 


