
 

Załącznik nr 2 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (RODO) na stronie szansa-gdansk.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania 

Państwa danych osobowych. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start 

Gdańsk”, nr KRS: 0000227339, ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk.  .  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Sportowego „Szansa – Start Gdańsk”, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą 

adresu: biuro@szansa-gdansk.pl   

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zasadami wspierania przez: 

- PFRON realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powierzanych 

fundacjom i organizacjom pozarządowym w ramach § 7 pkt 4 umowy nr ZZO/000306/11/D zawartej w dniu 

16.04.2019 r.  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie  

Dane osobowe będą przechowywane przez  okres realizacji ww. umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało merytorycznie i formalnie zrealizowane. 

  

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

(imię i nazwisko Beneficjenta ostatecznego) 

 

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

(adres Beneficjenta ostatecznego: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz na 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć, filmów w celu rozpowszechniania w mediach na 

następujących polach eksploatacji: Strona internetowa, Facebook przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – 

Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”, ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk (Administrator danych osobowych) 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 

ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody (złożone w formie pisemnego oświadczenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych.   

W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

                           …...................................... …  

Data i podpis   

http://www.szansa-gdansk.pl/
mailto:biuro@szansa-gdansk.pl

