
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Drzewocinach 

 

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 na podstawie art. 6 ust 1. RODO oraz innych 

aktów prawnych, w tym: 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) 

w celu realizacji świadczeń związanych z Pani/Pana pobytem w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach 67, gm. Dłutów, pow. 

Pabianicki, w szczególności z Pani/Pana uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym 

/wypoczynkowym / kolonijnym w ośrodku. 

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

w szczególności, w przypadku udziału w turnusie rehabilitacyjnym /wypoczynkowym / 

kolonijnym w ośrodku, przez okres przygotowania, realizacji, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości organizacji ww. turnusów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. 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. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze wskazanych  

w punkcie 3. świadczeń. 


