
                                
 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i Działalności 
 Klubu „Senior+” w Siemianicach 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach uczestnictwa 
w Klubie „Senior+” w Siemianicach 

 
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………… 
 
W związku z rekrutacją i uczestnictwem q Klubie „Senior+” w Siemianicach, wyrażam zgodę na: 

1) Przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) w 
związku z rekrutacją i uczestnictwem w Klubie „Senior+” w Siemianicach 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO zostałam/zostałem poinformowany i 
przyjmuję do wiadomości:  
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych Gminy 
Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, reprezentowane przez Dyrektora, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
pod adresem: Piotr Szumko, adres e-mail: pszumko@mainsoft.pl, telefon 604 403 496 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Senior+ w Siemianicach 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Centrum Usług Społecznych 
Gminy Słupsk mający udział w procesie rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Senior+ w 
Siemianicach. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres uczestnictwa w Klubie 
„Senior+” w Siemianicach, 

6) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia), 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO,   

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

8) Dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości rekrutacji i uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Siemianicach. 
 

…………………………………………….. 
        Data i czytelny podpis 
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