
 

 

                                                                                Załącznik nr 4 do Regulaminu Klubu „Senior+” w Łukowie 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 osobowych) 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łukowie; dane adresowe: ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków 

 

2.   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: 

email: mops@um.lukow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.  

 

3.  Dane osobowe uzyskane w związku z uczestnictwem w Klubie „Senior+”                                   

w Łukowie wykorzystane i przetwarzane będą w celu realizacji, promocji, 

Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 2015-2020. 

 

4.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

 

a) Uchwała Nr Uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 

2019r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Łukowie, 

b) Zarządzenie Nr 14/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Łukowie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu 

„Senior+” w Łukowie.  

 

5. W przypadku nie podania przez Panią/Pana wymaganych danych wskazanych na 

Deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Łukowie, nie zostanie Pani/Pan 

zakwalifikowana/y do uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Łukowie.   

 

6.  Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów 

będziemy korzystać przez czas realizacji Wieloletniego Programu "Senior+" na lata 

2015-2020. 

 

7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych. 
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8.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu.   

 

9.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  

• prawo dostępu do danych osobowych;  

• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;  

• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

zgody (dane inne niż: imię i nazwisko; nr PESEL, miejsce zamieszkania; dane 

kontaktowe) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych                        

w dowolnym momencie;  

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na 

podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;  

• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                           

o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

Łuków, dn. .........................................               ……...................................................... 

                                                                                                                  ( czytelny podpis) 
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