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KLAUZULA INFORMACYJNA                      

O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH 

 

Udział w zajęciach Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wiąże się z koniecznością 

przetwarzania danych osobowych uczestników.  

 

W związku z powyższym przyjęcie Pani/Pana w poczet studentów Gminnego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku możliwe będzie pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych. 

 

Jednocześnie na podstawie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) 

uprzejmie informuję, że: 

 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1)  Prezes Stowarzyszenia „Aktywne Leszno”  

ul. Sochaczewska 47/12 05-084 Leszno; 

2)  Wójt Gminy Leszno  

Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno. 

 

2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 

lit. a RODO w celu organizacji zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego w celu przedstawienia informacji o sposobie 

prowadzenia Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

4. Zdjęcia i informacje dotyczące Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

udostępniane będą na stronach internetowych Gminy Leszno i Stowarzyszenia 

„Aktywne Leszno”. 

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pani/Pan prawo: 

1) żądać dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, 

tj. uzyskania informacji o przetwarzanych przez Prezesa Stowarzyszenia 

„Aktywne Leszno” i Wójta Gminy Leszno  danych osobowych; 

2) żądać sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, 

czyli poprawienia danych osobowych; 

3) żądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;  

4) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie 

z art. 18 RODO; 

5) żądać przeniesienia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; 

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO (art. 77 RODO);   

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

zgodnie z art. 21 RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany również w formie 

profilowania. 


