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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

Środowiskowa Świetlica Samopomocy "Nadzieja", 
 ul. Kozielska 65 47-400 Racibórz 

 

Klauzula dla opiekunów prawnych oraz rodziców sprawujących opiekę prawną nad uczestnikami 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z artykułem 8 DEKRETU KEP w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku  
informujemy, iż: 

 
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Środowiskowa Świetlica Samopomocy 

"Nadzieja, ul. Kozielska 65 47-400 Racibórz oraz CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul Szpitalna 5A, 45-010 

Opole, NIP: 7541392245, numer REGON: 040005354. 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza 

Krawczuka. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: 

caritas_centrala@op.onet.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług dla uczestników 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego – przestrzeganie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 DEKRETU KEP (m.in. ustawy o rachunkowości), w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt. 5 DEKRETU KEP, 

w celach związanych z związanych z ważnym interesem publicznym – art. 9 ust 1 lit. g RODO. 

Interesem społecznym jest przyjęcie uczestnika celem wykonywanie rehabilitacji społecznej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Caritasowi Diecezji Opolskiej, dostawcom 

oprogramowania, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkom Pomocy Społecznej, 

Oddziałowi PEFRON w Opolu, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Opolskiem 

Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ z siedzibą w Opolu, firmie zajmującej się obsługą IT oraz innym 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez 

administratora działalności operacyjnej (proces terapii) oraz okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2018 r., poz. 217). 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wyrażenie sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. Informujemy także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że 

przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 

do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, będą przetwarzane w 

formie profilowania. 
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