KLAUZULA INFORMACYJNA W RAMACH PROJEKTU
„FORUM INICJATYW SPOŁECZNO ZAWODOWYCH”
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Gdańsku pod
adresem ul. Solec 4, 80-564 Gdańsk, Tel.: 58/341-33-78 adres e-mail: gdagss@wp.pl

2.

W Spółdzielni działa Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail
iod@gss.org.pl.

3. Gdańska Spółdzielnia Socjalna przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu aktywizacji społeczno-zawodowej - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO
4.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać
udostępnieniu firmie hostingowej, zewnętrznej obsłudze prawnej, zewnętrznej obsłudze księgowej oraz w ramach
kontroli zadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gminie Miasta Gdańsk.

5.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 5 lat.
7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi
przeprowadzenie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
9.

W związku z przetwarzaniem przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………………………………
(pieczęć firmowa, data i podpis Administratora danych osobowych)

Oświadczam, że jako uczestnik projektu realizowanego przez Gdańską Spółdzielnie
Socjalną zapoznałem/-am się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dot.
przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/-am jej treść i przysługujące mi
prawa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i przez
okres określonych odpowiednio w pkt. 3 i 6.

………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)

Strona 1 z 1
Stan na luty 2020

