
 

 

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOM DZIENNEGO POBYTU, ODOLANOWSKA 46 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, 

przy ul. Gdańskiej 111. 

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.  

Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych w ramach domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej, w Łodzi, przy ul. Odolanowskiej 46, na podstawie art. 6 ust 1. lit. c, d i e  RODO oraz na 

podstawie następujących aktów prawa: 

 Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.) 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 (tekst jednolity Dz. 

U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty zapewniające obsługę 

administracyjną i techniczną Administratora na podstawie zawartej umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa,  

w szczególności przez cały okres procesu udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości procesu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany 

przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem 

przytoczonym w punkcie 3 jest obligatoryjne. 

9. Dane mogą być pozyskiwane od innych osób i instytucji, które tymi danymi dysponują i są 

niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków administratora 


