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KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 100 informujemy, że: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata 

Alberta. 

▪ W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:  pocztą elektroniczną na  

e-mail: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta bractwo@albert.lublin.pl 

▪ Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Centrum Aktywności Społecznej 

w Świdniku” Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0146/20 realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej:  

11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

▪ Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

▪ Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz 

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik  oraz Gmina Miejska Świdnik  

w Świdniku (adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik) – jako partnerzy projektu 

„Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” 

▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisu prawa lub sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych, przy 

czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia. 
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