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Załącznik nr 3_OF 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DZIENNY DOM SENIORA 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji projektu pn. 

„Dzienny Dom Seniora” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w 

Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 547 66 80 będący Beneficjentem realizującym projekt (dalej 

zwanym Beneficjentem) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo z 

siedzibą przy ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz będący partnerem projektu (dalej zwanym Partnerem).  

2. Pani/Pan, której/którego dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

wyznaczonym przez ADO Beneficjenta wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: biuro@bramabeskidu.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Brama Beskidu”, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Beneficjenta i Partnera 

projektu „Dzienny Dom Seniora”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności poniesionych 

wydatków, realizacji procesu rekrutacji/naboru kandydatów do udziału w projekcie, udzielenia wsparcia 

w postaci usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usług aktywizująco-usprawniających, usług 

wspomagających, monitoringu udzielania poszczególnych form wsparcia, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora”. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), lit. b) i it g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5. Przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu, adres e-mail, płeć, numer PESEL, wykształcenie, status na rynku pracy, status w chwili 
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przystąpienia do projektu (w tym czy osoba które dane dotyczą należy do: mniejszości narodowej lub 

etnicznej, jest osobą niepełnosprawną, jest osobą bezdomną), informacja na temat statusu fizyczno-

psychologicznego, informacja na temat zagrożeń wykluczeniem społecznym, informacja o 

niepełnosprawności, informacja o sytuacji materialno-życiowej, informacja o sprawowaniu opieki nad 

osobą niesamodzielną, informacja o źródłach pobierania wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą 

niesamodzielną, informacja na temat statusu społecznego.  

6. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane/przekazywane następującym odbiorcom: minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4,              00-926 

Warszawa, Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z 

siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków stanowiący Instytucję Pośredniczącą, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz, oraz 

podmiotom, które na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” realizują 

m.in. działania szkoleniowe i ubezpieczeniowe na cele uczestników projektu.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu „Dzienny 

Dom Seniora” tj. 31.10.2022 r. i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla 

projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a 

konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Dzienny 

Dom Seniora”. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.   

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższym 

 

        

…………………………………………………. 

       czytelny  podpis Kandydata/tki do projektu 
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