
Wersja:2,0 z dnia 24.04.2020 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY 

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

 

Klauzula dla wolontariuszy 

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 celu organizacji wolontariatu na podstawie 

umowy i przepisów prawa zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zgodnie z przesłanką z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 DEKRETU KEP. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi IT, hostingodawca 

skrzynki e-mail oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia 

wolontariatu. 

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

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania świadczeń 

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. Informuję 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 oraz w formie profilowania. 
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