
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW  

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 
kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w warsztatach terapii 

zajęciowej, aktywizacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia 
socjoterapeutyczne oraz  pomoc umoz liwiająca przygotowanie do samodzielnego zamieszkania 
i podjęcia zatrudnienia oraz wyzwalania aktywnos ci społecznej u oso b starszych. 
Ponadto celem jest realizacja zadan  statutowych Stowarzyszenia, związanych ze wsparciem 
organizacji pozarządowych oraz projekto w realizowanych przez administratora. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 
lit. h) ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku, ustawą  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztato w terapii zajęciowej, 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
s rodowiskowych domo w samopomocy, z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia oso b 
niepełnosprawnych, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnos ci poz ytku publicznego 
 i o wolontariacie. 
W przypadku dobrowolnego podania innych danych niz  wynikające z przepiso w prawa, 
podstawą przetwarzania jest zgoda, wyraz ona przez s wiadome przekazanie tych danych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach s wiadczenia 
usług dla administratora. 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to  5 lat od zakon czenia uczestnictwa  
w dowolnym zakresie  zajęc  w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji w Gdan sku. 

7. Prawa oso b: ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl     
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania, kto rego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac  ze zgody moz na w formie wysłania 
z ądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 
zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania tych danych przez Administratora. 

8. Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa 
jest obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY BĘDĄCEJ STRONĄ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 

kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działan  

przed zawarciem umowy. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit b)  ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z:  z ustawą z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 5 lat licząc od kon ca roku 
kalendarzowego, w kto rym umowa została rozwiązana lub wygasła, chyba z e przepisy 
przewidują dłuz szy okres przechowywania dla tych danych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach s wiadczenia 
usług dla administratora  

7. Prawa oso b: ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   

8.     Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa jest 
obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATA DO PRACY    

Złoz enie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraz ne działanie potwierdzające, z e 

kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych 

przez niego dobrowolnie i niewynikających z przepiso w prawa. 

 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 
kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie 

procesu rekrutacji na wolne stanowisko.  
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z: ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnienia oso b niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawco w dokumentacji  
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika oraz innych przepiso w prawa w zalez nos ci od stanowiska, na kto re prowadzona 
jest rekrutacja. Ponadto na podstawie zgody osoby, kto ra wyraziła dobrowolne, konkretne, 
s wiadome i jednoznaczne okazanie woli w formie os wiadczenia lub wyraz nego działania 
potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
Podanie danych wynikających z przepiso w prawa jest obowiązkowe. W przypadku 
dobrowolnego podania innych danych niz  wynikające z przepiso w prawa (np. numeru 
telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyraz ona przez s wiadome przekazanie nam 
tych danych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 
s wiadczenia usług dla administratora  

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 1 miesiąc od dnia zakon czenia 
procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody.  
Dokumentacja kandydata, kto ry zostanie zatrudniony, dołączana jest do akt osobowych.  

7. Prawa oso b: Kandydat do pracy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu 
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem 
przetwarzania, kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac  ze zgody 
moz na w formie wysłania z ądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania tych danych 
przez Administratora. 

8.   Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa 
jest obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WOLONTARIUSZA 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 

kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest s wiadczenie pracy na zasadach 

wolontariatu. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit c)  ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z:  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalnos ci poz ytku publicznego i o wolontariacie. Podanie danych wynikających z tego 
przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niz  
wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyraz ona 
przez s wiadome przekazanie nam tych danych. 

5. Okres przechowywania Pani /Pana danych Pan stwa dane osobowe będą przechowywane przez 
3 miesiące od dnia zakon czenia umowy wolontariatu do celo w związanych z jej realizacją oraz 
przez 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczen . 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach s wiadczenia 
usług dla administratora. 

7. Prawa oso b:  ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania, kto rego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac  ze zgody moz na w formie wysłania 
z ądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 
zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania tych danych przez Administratora. 

8.   Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa jest 
obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRAKTYKANTA 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 

kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ Nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienie odbycia praktyki 

studenckiej. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit c)  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z  ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest 
obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. 
ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome 
przekazanie nam tych danych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach s wiadczenia 
usług dla administratora  

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 3 m-ce licząc od kon ca miesiąca,  
w kto rym zakon czyła się praktyka, chyba z e przepisy przewidują dłuz szy okres 
przechowywania danych. 

7. Prawa oso b: ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania, kto rego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac  ze zgody moz na w formie wysłania 
z ądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 
zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania tych danych przez Administratora. 

8.   Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa jest 
obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA STAŻYSTY 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 

kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odbycie staz u zawodowego  

lub przygotowania zawodowego. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.. 6 ust. 1 lit c)  ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z:  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z tego 
przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niz  
wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyraz ona 
przez s wiadome przekazanie nam tych danych. 

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 10 lat od zakon czenia staz u w celu 
zabezpieczenia ewentualnych roszczen . 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepiso w prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach s wiadczenia 
usług dla administratora  

7. Prawa oso b: ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania, kto rego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac  ze zgody moz na w formie wysłania 
z ądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 
zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania tych danych przez Administratora. 

8.     Informacja o wymogu podania danych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepiso w prawa jest 
obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY ZA 
POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH -FACEBOOK 

 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorczos ci i Rehabilitacji, kto rego dane 

kontaktowe są następujące:  
➢ adres korespondencyjny ul. Stefana Batorego 12; 80-251 Gdan sk Wrzeszcz 
➢ nr telefonu (058) 344-09-53 
➢ adres e-mail: biuro@spir.org.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodo@spir.org.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest gromadzenie i przekazywanie 

portalowi społecznos ciowemu danych uz ytkowniko w tego portalu w celu tworzenia statystyk 
oglądalnos ci strony Administratora na portalu społecznos ciowym. Dane te pozwolą nam 
ulepszac  naszą stronę dla zwiększania jej popularnos ci.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda wyraz ona przez kliknięcie przycisku 
„Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznos ciowym. 

5. Pan stwa dane osobowe będą przechowywane do czasu okres lonego na stronach Facebooka: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, 
dezaktywacja i usunięcie konta. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są portale społecznos ciowe, na kto rych mamy konta 
firmowe (Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiso w 
prawa. Są nimi ro wniez  podmioty, kto re s wiadczą nam usługi (np. usługi informatyczne). 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą byc  przekazywane do Pan stw trzecich, takich jak Stany 
Zjednoczone oraz inne kraje, w kto rych dostępny jest Facebook. Oba podmioty zgodnie 
deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni 
stopien  ochrony danych w odniesieniu do okres lonych krajo w, do kto rych dane mogą byc  
przekazywane. Więcej informacji moz na uzyskac  na stronach portali społecznos ciowych 
wymienionych w punkcie Okres przechowywania danych. 

8. Prawa oso b: ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofac  się ze 
zgody moz na poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak moz liwos ci przetwarzania przez nas tych 
danych. 
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