Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – dalej
„Rozporządzenie”). Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia przekazujemy
Państwu kilka informacji dotyczących zasad oraz przysługujących Państwu prawach z tym
związanych:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Oddział
Mazowiecki w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4, adres pocztowy e-mail:
pzgomaz@wp.pl

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i f)
Rozporządzenia oraz w ramach realizacji ciążących na Administratorze danych obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Rozporządzenia.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.
Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług wsparcia przez Polski Związek
Głuchych Oddział Mazowiecki w ramach projektów: „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego dla Głuchych w Warszawie”, „Klub Białostocka 4”, „Warszawiacy komunikujący
się językiem migowym”. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:

- świadczenia usług w zakresie: rehabilitacji społecznej, wsparcia socjalno-prawnego,
warsztatów usprawniających umiejętności psychiczne, społeczne i zdolności manualne
prowadzone w ramach projektu: „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Głuchych
w Warszawie”;
- świadczenia usług w zakresie: rehabilitacji społecznej, warsztatów integracyjnych i
warsztatów usprawniających umiejętności psychiczne, społeczne i zdolności manualne
prowadzone w ramach projektu „Klubu Białostocka 4”;
- świadczenia usług tłumacza języka migowego w formie tłumacza osobistego w miejscu
załatwiania spraw dotyczących życia codziennego, socjalno-bytowych i zawodowych na
terenie m. st. Warszawy, świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line prowadzonych
w ramach projektu „Warszawiacy komunikujący się językiem migowym”

3. Kto ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych są, upoważnieni przez Administratora danych,
pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego oraz podmioty
współpracujące z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki:
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w przypadku
korzystania z usług w ramach projektu: „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla
Głuchych w Warszawie”;
- Urząd m.st. Warszawy, w przypadku korzystania z usług w ramach projektów: „Klub
Białostocka 4”, „Warszawiacy komunikujący się językiem migowym”.

4. Jakie przysługują Państwu uprawnienia?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii
danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Czy i gdzie mogą Państwo złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

