
KLAUZULA INFORMACYJNA 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. 
2016. 119. 1) informujemy, że:  

  
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO) Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana,  ul. A. Nobla 18 w 
Warszawie.  
 
Dane osobowe są wykorzystywane w celu organizacji X edycji Konkursu Wyróżniony Wolontariusz 

oraz prezentacji i rozpowszechnieniu działalności placówki wynikającej z jej zadań statutowych  w 

ramach świadczonych usług  w zakresie edukacyjnym, w szczególności promowanie talentów i 

osiągnięć dzieci/ uczniów.  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani 
automatycznemu podejmowaniu decyzji.   
Wycofanie zgody:  

 może nastąpić w dowolnym momencie,  
 nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta 

obowiązywała.  
 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom 
współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).    
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: opp2_iod@dbfopld.waw.pl  
Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, 
zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego 
ujęcia) nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
 


