
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku z siedzibą w: 11 - 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 
87/429 29 09; e-mail: zk.gizycko@psouu.org.pl ; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Giżycku jest Pani Anna Czapska, e-mail: kontakt@anrodo.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci, 

młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie jakim podanie danych jest dobrowolne - na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

b) w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON 
stanowiących załącznik do ogłoszonego przez PFRON w dniu 18.10.2016r. konkursu nr 2/2016 pn. „Kurs 
na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; 

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI Koło w Giżycku (art. 6 ust 1 pkt f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych) polegającego na ewentualnym ustaleniu lub 
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 
a) Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
b) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą: 
a) przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Kompleksowe 

wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II”,  a w przypadku danych podanych 
fakultatywnie - do czasu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy; 

b) przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację 
zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II”  licząc od 
początku roku następującego po roku, w którym PSONI Koło w Giżycku realizowało umowę, zgodnie z 

przepisami prawa. 
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSONI Koło w Giżycku. 

6. Posiada Pani/Pan prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w związku z podpisaną przez PSONI Koło w Giżycku umową na realizację zadania pn. 
„Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II”. Odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w zadaniu.  
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